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قانون عضوي رقم قانون عضوي رقم 12 -  - 01  مؤرخ في   مؤرخ في  18 صفر عام  صفر عام 1433
اIــــوافق اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة   يــــنــــايــــر ســــنـــة  q q2012   يــــتــــعـــلـق يــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــامبــــنــــظـــام

االنتخابات.االنتخابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئـيـس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورq ال ســيــمــا اIـواد 10 و50 و71
و73 و89 و101 و102 و103 و106 و107 (الــــــــــــــــفــــــــــــــــقـــــــــــــــرة 2 )
و108و112 و119 و120 و123 و125 (الــــفــــقـــرة 2) و126 و163

 qو165 و167 منه
- وyقـتضى األمر رقم 97 - 07 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 واIتـضمن الـقانون

qتممIعدل واIا qتعلق بنظام االنتخاباتIالعضوي ا
- وyـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اIـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اIوافق 30 مايـو سنة 1998 واIـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهq اIـعـدل

 qتممIوا
- وyـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اIـؤرخ في 8 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

 qتممIعدل واIا q اإلجراءات اجلزائية
- وyـقـتـضى األمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ في 8 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

 qتممIعدل واIا qالعقوبات
- وyـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- وyـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اIــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اIوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واIـتضمن

 qتممIعدل واIا qقانون األسرة
- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 07 اIــــؤرخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qعدّلIا qباإلعالم
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتممIا qبالوالية
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اIــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اIــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واIـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةq اIــعــدل

 qتممIوا

- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98 - 02 اIــــؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اIــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واIـــتـــعـــلق

qباحملاكم اإلدارية
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اIــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اIـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واIــتـعـلق

 qتممIعدل واIا qبالوقاية من الفساد ومكافحته
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اIــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 27 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

 qدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

qبالبلدية
 qوبناء على رأي مجلس الدولة -

 qانIوبعد مصادقة البر -
 qوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
حتديد القواعد اIتعلقة بنظام االنتخابات. 

اIادة اIادة 2 :  : االقتراع عامq مباشر وسري. 

غـــيـــر أن االقـــتــراع يـــكـــون غـــيــر مـــبـــاشـــر في احلـــالــة
اIنصـوص عليهـا في الفقرة 2 من اIادة 101 من الدستور
ووفق الــــشـــروط اIــــنــــصــــوص عـــلــــيــــهـــا فـي هـــذا الــــقــــانـــون

العضوي.
الباب األولالباب األول

أحكام مشتركة جلميع االستشارات االنتخابيةأحكام مشتركة جلميع االستشارات االنتخابية
الفصل األولالفصل األول

الشروط اIطلوبة في الناخبالشروط اIطلوبة في الناخب

اIـادة اIـادة 3 :  : يـعد نـاخـبـا كل جـزائـري وجـزائـرية بـلغ من
الـعمـر ثـماني عـشرة (18) سـنة كـاملـة يـوم االقتـراع وكان
متمتعا بـحقوقه اIدنية والسياسيةq ولم يوجد في إحدى

حاالت فقدان األهلية احملددة في التشريع اIعمول به. 

اIــاداIــادّة ة 4 :  : ال يــصـــوت إال من كــان مـــســجال في قـــائــمــة
الناخـبW بالـبلـدية التي بـها إقـامتهy qفـهوم اIادة 36 من

القانون اIدني. 

اIاداIادّة ة 5 :  : ال يسجل في القائمة االنتخابية كل من : 
- ســلك ســلــوكــا أثــنــاء الــثــورة الــتــحــريــريــة مــضــادا

qصالح الوطنI
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qحكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره -
- حــكم عـلــيه بـعــقـوبــة احلـبس في اجلــنح الـتـي يـحـكم
فيهـا باحلـرمــان من �ـارسـة حق االنتـخاب وفـقــا لـلمواد

q9  و9 مكرر1 و14 من قانون العقوبات
qأشهر إفالسه ولم يرد اعتباره -

qاحملجوز واحملجور عليه -

تـطـلع الـنـيـابـة الـعـامــة الـلـجـنـة اإلداريـة االنـتـخـابـيـة
اIـعـنـيـة وتـبــلـغـهـاq بـكل الـوسـائل الــقـانـونـيـة فـور افـتـتـاح
مـرحــلـة مــراجـعــة الـقــوائم االنـتــخـابــيـة وقـوائـم األشـخـاص

qطات 2 و3 و4 أعالهIذكورين في اIا

الفصل الثانيالفصل الثاني
القوائم االنتخابيةالقوائم االنتخابية

القسم األولالقسم األول
شروط التسجيل في القوائم االنتخابيةشروط التسجيل في القوائم االنتخابية

اIـاداIـادّة ة 6 :  : الــتـسـجــيل في الـقــوائم االنـتـخــابـيـة واجب
عــــلى كـل مـــواطن ومــــواطـــنــــة تـــتــــوفـــر فــــيـــهــــمـــا الــــشـــروط

اIطلوبة قانونا. 

7 :  :  يـجب عــلى كل اجلــزائــريـW واجلــزائــريـات اIـاداIـادّة ة 
اIتمتعW بـحقوقهم اIدنية والسياسية والذين لم يسبق
لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم. 

اIــاداIــادّة ة 8 :  : ال �ـــكن الـــتـــســـجـــيل في أكـــثـــر مـن قـــائـــمــة
انتخابية واحدة. 

9 :  : بـغض الــنــظــر عن أحـكــام اIــادتـW 4 و8 من اIـاداIـادّة ة 
هذا القانون الـعضويq �كن كل اجلـزائريW واجلزائريات
اIـــــقــــيــــمــــW فـي اخلــــارج واIــــســـــجــــلــــW لــــدى اIـــــمــــثــــلــــيــــات
الدبلوماسية والـقنصلية اجلزائرية أن يطلبوا تسجيلهم :

q1 - بالـنسـبة النـتخـابات اجملـالس الشـعبـية الـبلـدية

واجملـالس الـشـعـبيـة الـوالئـيـة في قـائـمـة انـتـخـابـيـة إلحدى
البلديات اآلتية : 

 qعنيIبلدية مسقط رأس ا -
 qبلدية آخر موطن للمعني -

- بلدية مسقط رأس أحد أصول اIعني.

2 - بالـنـسبـة لالنتـخـابات الـرئاسـيـة واالستـشارات

االستفتائية واالنـتخابات التشريعيةq يتم التسجيل في
القائـمة االنتخابـية للممـثليات الدبـلوماسية والـقنصلية

اجلزائرية اIوجودة في بلد إقامة الناخب. 

اIــاداIــادّة ة 10 :  : �ـــكن أعــضـــاء اجلــيش الـــوطــني الـــشــعــبي
واألمن الـــوطـــني واحلـــمــايـــة اIـــدنـــيــة ومـــوظـــفي اجلـــمــارك
الـوطـنـية ومـصــالح الـسـجــون واحلــرس الـبــلـدي الذيـن ال
تــــتـــــوفــــر فــــيـــــهم الــــشـــــروط احملــــددة فـي اIـــادة 4 أعالهq أن
يـــطـــلـــبــوا تـــســـجـــيـــلـــهم في الـــقـــائـــمـــة االنــتـــخـــابـــيـــة إلحــدى
الـبـلـديـات اIـنـصــوص عـلـيـهـا في اIـادة 9 من هـذا الـقـانـون

العضوي. 

اIــاداIــادّة ة 11 :  :  يــســـجل في الــقـــائــمــة االنــتــخـــابــيــة وفــقــا
للمادة 4 من هذا القانـون العضوي كل من استعاد أهليته
االنـتــخــابـيــة إثــر رد اعـتــبــاره أو رفع احلــجـر عــنه أو بــعـد

إجراء عفو شمله. 

اIــــاداIــــادّة ة 12 :  : إذا غــــيــــر الــــنــــاخب اIـــــســــجل في قــــائــــمــــة
انــتـخــابــيــة مــوطــنهq يــجب عــلــيه أن يــطــلب خـالل األشــهـر
الـثالثـة (3) اIـوالـيــة لـهـذا الـتـغـيــيـر شـطب اسـمه من هـذه

القائمة وتسجيله في بلدية إقامته اجلديدة. 

13 :  : إذا تـــوفي أحـــد الـــنـــاخـــبـــW فـــإن اIـــصـــالح اIــاداIــادّة ة 
الــبـلــديـة اIـعــنـيــة لـبــلـديــة اإلقـامــة تـقـوم حــاال بـشــطـبه من

 .Wقائمة الناخب

Wيـتـع qفي حـالـة وفـاة الـناخـب خارج بـلـديـة إقـامـته
عــلى بــلـــديــة مــكــان الــوفـــاة إخــبــار بــلــديـــة إقــامــة اIــتــوفى

بجميع الوسائل القانونية. 

القسم الثانيالقسم الثاني
وضع القوائم االنتخابية ومراجعتهاوضع القوائم االنتخابية ومراجعتها

اIــــاداIــــادّة ة 14 :  : إن الــــقــــوائـم االنـــتــــخــــابــــيــــة دائـــمــــة وتــــتم
مراجعتها خالل الثالثي األخير من كل سنة. 

كـمـا �كن مـراجـعـتـهـا اسـتـثنـائـيـا yـقـتـضى اIـرسوم
الـرئاسـي اIتـضـمن اسـتـدعـاء الهـيـئـة االنـتخـابـيـة اIـتـعلق

باقتراع ماq والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها. 

اIاداIادّة ة 15 :  : يتم إعداد القـوائم االنتخابيـة ومراجعتها
في كل بلديـة حتت مراقـبة جلنـة إدارية انـتخابـية تـتكون

�ن يأتي :

- قــــاض يـــعـــيـــنه رئـــيس اجملـــلـس الـــقـــضـــائي اخملـــتص
 qرئيسا qإقليميا

 qعضوا qرئيس اجمللس الشعبي البلدي -

qعضوا qالعام للبلدية Wاألم -

- نـاخـبـان اثـنـان (2) من الـبـلـديــةq يـعـيـنــهـمـا رئـيس
اللجنةq عضوين.
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جتـتمع الـلجنـة yقـر البـلديـة بنـاء على اسـتدعاء من
رئيسها.

تـوضع حتت تـصـرف الـلـجـنـة كـتـابـة دائـمـة يـنـشـطـها
qـسـؤول عن االنتـخـابـات عـلى مـستـوى الـبـلـديةIـوظف اIا
وتــوضع حتت رقــابـة رئــيس الــلــجــنـة قــصــد ضــمــان مـسك
الــــقــــائـــمــــة االنـــتــــخـــابــــيـــة طــــبـــقــــا لألحــــكـــام الــــتـــشــــريـــعــــيـــة

والتنظيمية اIعمول بها.

حتدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.

اIاداIادّة ة 16 :  : يتم إعداد القـوائم االنتخابيـة ومراجعتها
في كـل دائــــرة قـــــنــــصـــــلــــيـــــة حتت مـــــراقــــبـــــة جلــــنـــــة إداريــــة

انتخابية تتكون �ن يأتي :

- رئــيس اIـمــثـلــيـة الــدبـلــومـاسـيــة أو رئـيـس اIـركـز
qرئيسا qالقنصلي يعينه السفير

- نـــــاخــــــبـــــان اثــــــنـــــان (2) مـــــســــــجالن فـي الــــــقـــــائــــــمـــــة
االنتـخابية للدائـرة الدبلوماسيـة أو القنصليـةq  يعينهما

qعضوين qرئيس اللجنة

- موظف قنصليq كاتب للجنة.

جتـتمـع اللـجـنـة yـقر الـقـنـصـلـية بـنـاء عـلى اسـتـدعاء
من رئيسها.

تـــوضع حتـت تـــصـــرف هـــذه الـــلـــجــــنـــة كـــتـــابـــة دائـــمـــة
ينشطها كاتب اللجنة.

توضع هذه الكتـابة حتت رقابة رئيس الـلجنة قصد
ضـــمــــان مـــسك الــــقـــائــــمـــة االنــــتـــخــــابـــيــــةq طـــبــــقـــا لـألحـــكـــام

التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.

حتدد قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.

17 :  : يـــأمـــر رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي اIــاداIــادّة ة 
بـتـعـلــيق إشـعـار فــتح فـتـرة مـراجــعـة الـقـوائم االنــتـخـابـيـة

وقفلهاq وفقا ألحكام اIادة 14 أعاله.

اIـاداIـادّة ة 18 :  : لكـل ناخـب احلق في االطالع عـلى الـقـائـمة
االنتخابية التي تعنيه.

كــمـا يــحق لــلــمــمـثــلــW اIــعــتـمــدين قــانــونــا لألحـزاب
WـــتـــرشـــحــIـــشـــاركـــة في االنـــتـــخـــابـــات واIالـــســـيـــاســـيـــة ا
األحـــرارq االطالع عـــلـى الـــقـــائـــمــــة االنـــتـــخـــابـــيــــة الـــبـــلـــديـــة
واحلـصــول عـلى نــسـخــة مـنـهــاq ويـتـم إرجـاعـهــا خالل األيـام
الــــــعــــــشــــــرة (10) اIــــــوالـــــيــــــة لـإلعالن الــــــرســــــمـي لـــــنــــــتــــــائج

االنتخابات.

اIاداIادّة ة 19 :  : �كن كل مواطن أغـفل تسجيـله في قائمة
انــتـخــابــيـة أن يــقـدم تــظـلــمه إلى رئــيس الـلــجـنــة اإلداريـة
االنـتـخـابـيـة ضـمن األشـكـال واآلجـال اIـنـصـوص عـلـيهـا في

هذا القانون العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 20 :  : لـــــكل مـــــواطن مـــــســــجـل في إحـــــدى قــــوائم
الـدائـرة االنـتــخـابـيـة تـقـد¬ طـلب مــكـتـوب ومـعـلل لـشـطب
شـخص مــســجل بــغـيــر حق أو تــسـجــيل شــخص مــغـفل في
نفس الدائرة ضـمن األشكال واآلجال اIنـصوص عليها في

هذا القانون العضوي. 

اIـاداIـادّة ة 21 :  : يـجب تـقد¬ االعـتـراضـات عـلى الـتـسـجيل
أو الــــــشــــــطب اIــــــذكــــــوريـن فـي اIــــــادتـــــW 19 و20 مـن هـــــــذا
القانـون العضوي خالل العشرة (10) أيام اIوالـية لتعليق
إعالن اخـتــتـام الــعـمــلـيــات اIـذكــورة  في اIـادة 17 من هـذا

القانون العضوي. 

يـــخـــفض هــــذا األجل إلى خـــمـــســـة (5) أيـــام في حـــالـــة
اIراجعة االستثنائية. 

حتــــال هـــــذه االعــــتــــراضــــات عـــــلى الــــلـــــجــــنــــة اإلداريــــة
االنتخابـية اIنصوص عليها في اIادة 15 من هذا القانون
العضويq التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثالثة (3)

أيام. 

يـجب عـلى رئـيس اجملـلس الــشـعـبي الـبـلـدي أن يـبـلغ
قرار اللجـنة اإلدارية االنتخـابية في ظرف ثالثة (3) أيام

كاملة إلى األشخاص اIعنيqW بكل وسيلة قانونية. 

اIاداIادّة ة 22 :  : �كن األطراف اIعـنية تسجيل الطعن في
ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.

في حــالــة عــدم الــتــبــلــيغq �ــكن تــســجــيل الــطــعن في
أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ االعتراض.

يــســجــل هـــذا الــطــــعن yــجـــرد تـــصــريح لـــدى كــتــابــة
الـضـبط ويـقـدم أمام احملـكـمـة اخملـتـصة إقـلـيـمـيـا التـي تبت
بــحــكم في ظــرف أقــصــاه خــمــسـة (5) أيــام دون مــصـاريف
اإلجـــراءات وبـــنـــاء عــلى إشـــعـــار عـــاد يــرسـل إلى األطــراف

اIعنية قبل ثالثة (3) أيام. 

ويـكـون حـكم احملـكـمـة غـيـر قـابل ألي شـكل من أشـكال
الطعن.

23 :  : حتـــفـظ الـــقـــائـــمـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديـــة اIــاداIــادّة ة 
باألمانة الدائمة للجنة اإلدارية االنتخابية. 

وتـودع نـسخ من هـذه الـقـائـمـة عـلى الـتـوالي بـكـتـابة
الضبط لدى احملكمة اخملتصة إقليميا وyقر الوالية.
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القسم الثالثالقسم الثالث
بطاقة الناخببطاقة الناخب

اIاداIادّة ة 24 :  : تعــد إدارة الــوالية بـطـاقـة النــاخب التـي
تكــون صـاحلـة لـكل االسـتـشارات االنـتـخـابـيـةq وتـسلـم لكل

ناخب مسجل في القائمة االنتخابية. 

حتــدد كـــيــفــيــات إعــداد بــطــاقــة الــنـــاخب وتــســلــيــمــهــا
واســــتـــبــــدالـــهــــا وإلـــغــــائــــهـــا ومــــدة صالحــــيـــتــــهـــا عـن طـــريق

التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االقتراعاالقتراع

القسم األولالقسم األول
العمليات التحضيرية لالقتراعالعمليات التحضيرية لالقتراع

اIــاداIــادّة ة 25 :  : مع مـــراعـــاة األحـــكـــام األخـــرى اIـــنـــصــوص
عـــلــيـــهـــا في هــذا الـــقـــانــون الـــعــضـــويq تـــســتـــدعى الـــهــيـــئــة
االنــــتـــخــــابـــيـــــة yــــرســــوم رئـــــاسـي في غــــضــــون األشـــــهـــر

الثالثة (3)  التي تسبق تاريخ إجراء االنتخابات. 

اIـاداIـادّة ة 26 :  : �ـكن أن تـتـشـكل الـدائـرة االنـتـخـابـيـة من
شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.   

وحتدد الدائرة االنتخابية عن طريق القانون.   

اIـاداIـادّة ة 27 :  : يـجـري االقـتــراع في الـدائـرة االنـتــخـابـيـة
ويـــــوزع الـــــنــــاخـــــبـــــون بـــــقـــــرار من الـــــوالـي عـــــلى مـــــكـــــاتب
الـتـصـويت بـقـدر مـا تـقـتـضـيه الـظـروف احملـلـيـة ويـتـطـلـبه

 .Wعدد الناخب

غـــيـــر أنـه عـــنـــدمـــا يـــوجـــد مـــكـــتـــبـــان أو عـــدة مـــكـــاتب
تــصــويت في نــفس اIــكــان فـهـي تـشــكل مــجــمــوعــة تــسـمى
Wمركـز التـصويت" وتـوضع حتت مسـؤوليـة موظف يـع"

ويسخر بقرار من الوالي. 

يـــتم تــأســـيس مـــركــز الـــتــصـــويت yــقـــتــضـى الــقــرار
اIنصوص عليه أعاله. 

تــلـحـق مـكـــاتب الـتـصــويـت اIـتــنـقــلـة اIــذكـورة فـي
اIـــــادة 41 مـن هـــــذا الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي بــــأحــــد مــــراكـــز

التصويت في الدائرة االنتخابية. 

يـعـلق الــقـرار اIـذكـور أعاله في مــقـر كل من الـواليـة
والدائرة والبلدية ومراكز التصويت. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIــــاداIــــادّة ة 28 :  : مع مــــراعــــاة صالحــــيـــات رؤســــاء مــــكـــاتب
q الـتـصـويت وأعضـائـهـا احملددة في هـذا الـقـانون الـعـضوي

يقوم مسؤول مركز التصويت yا يأتي : 

- ضـمـان إعالم الـنـاخــبـW والـتـكـفل بـهم إداريـا داخل
 qركزIا

- مـــســـاعـــدة أعـــضـــاء مـــكـــاتـب الـــتـــصـــويت في ســـيـــر
 qعمليات التصويت

- الـسـهـر علـى حسن الـنـظـام في الـضواحي الـقـريـبة
qمن مــكــان مـركــز الــتــصـويـت وخـارج مــكــاتب الــتــصـويت

باالستعانة عند احلاجة بالقوة العمومية.

اIـاداIـادّة ة 29 :  :  يــبــدأ االقـتــراع في الــسـاعــة الــثـامــنـة (8)
صبـاحـا ويخـتتم في نـفس الـيوم في الـسـاعة الـسابـعة (7)

مساء. 

غـير أنه �كن الـواليq عند االقـتضاءq بـترخيص من
الوزير اIكلف بالـداخليةq أن يتخذ قرارات لتقد¬ ساعة
بــــدء االقـــــتــــراع أو تـــــأخــــيـــــر ســــاعـــــة اخـــــتــــتـــــامه فـي بــــعض
qالـبــلــديــات أو في ســائــر أنــحــاء دائـرة انــتــخــابــيــة واحـدة
ويـطـلع اللـجنـة الوالئـيـة Iراقـبة االنـتـخابـات بذلكq قـصد

تسهيل �ارسة الناخبW حلقهم في التصويت. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

القسم الثانيالقسم الثاني
عمليات التصويتعمليات التصويت

اIاداIادّة ة 30 :  : يـدوم االقتـراع يوما واحـدا يحـدد yرسوم
رئـــاسي كـــمـــا هـــو مـــنـــصــوص عـــلـــيه فـي اIــادة 25 من هــذا

القانون العضوي. 

غير أنهq �كن الـوزير اIكلف بالـداخليةq بطلب من
الـــوالةq أن يــرخـص لـــهم بـــقـــرار تــقـــد¬ افـــتـــتـــاح االقـــتــراع
بـاثـنتـW وسـبـعW (72) ســاعـة عـلى األكـثــرq في الـبـلـديـات
qالـتي يتعذر فيـها إجراء عمـلية االقتـراع في اليوم نفسه
ألسـبـاب مـاديـة تـتـصل بـبـعـد مـكـاتب الـتـصويـتq وتشـتت

السكان وألي سبب استثنائي في بلدية ما. 

يــجب أن يــخــضع عــدد مـكــاتب الــتــصــويت اIــتـنــقــلـة
qالتي يـتم إنشاؤهـا في إطار تـنفيـذ أحكام الـفقرة 2 أعاله
Iعايير تسـهيل تصويت الناخـبW اIذكورين حصريا في

هذه األحكام فقط.
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تنشر الـقرارات التي يتخـذها الوالة من أجل تقد¬
ســاعـــة افــتـــتـــاح االقــتـــراع وتــعـــلق في كـل بــلـــديــة مـــعــنـــيــة
بــاألمــرq وذلك قــبل يــوم االقــتــراع بــخــمــســة (5) أيــام عــلى

األكثر. 

�ــكن الــوزيــر اIــكـلـف بــالـداخــلــيــة والــوزيــر اIـكــلف
بـالشـؤون اخلـارجيـة بقـرار وزاري مشـتـركq تقـد¬ تاريخ
افـتـتـاح االقـتـراع yـائـة وعـشـرين (120) سـاعـة قـبل الـيـوم

احملدد لذلكq بطلب من السفراء والقناصلة. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIاداIادّة ة 31 :  : التصويت شخصي وسري. 

اIــــــاداIــــــادّة ة 32 :  : تـــــــوضع حتـت تــــــصـــــــرف الــــــنــــــاخـبq يــــــوم
االقـــتـــراعq ورقـــة لـــلـــتـــصـــويت يـــحـــدد نـــصـــهـــا و�ـــيـــزاتـــهــا

التقنية عن طريق التنظيم. 

تـــوضع أوراق الـــتـــصـــويت لـــكل مـــتـــرشـح أو قـــائـــمــة
مـــتـــرشــحـــW فـي كــل مـــكــتب مـن مـــكــــاتب الـــتـــصــويـت

كـما يأتي :

- بـالـنسـبة لـلمـتـرشحـW لرئـاسـة اجلمـهوريـة حسب
qالذي يعدّه اجمللس الدستوري WترشحIترتيب ا

- بــالــنــســبــة لــقــوائم اIــتــرشــحــW النــتــخــاب اجملــلس
الــشـعـبي الــوطـني وقـوائم اIــتـرشـحـW النــتـخـاب اجملـالس
الـشعـبـيـة الـبلـديـة والـوالئيـة حـسب تـرتـيب تـعده الـلـجـنة
الــوطــنــيــة Iــراقــبــة االنــتـــخــابــات عن طــريق الــقــرعــة عــلى

اIستوى احمللي.

اIـاداIـادّة ة 33 :  : يــجـري الــتـصــويت ضـمـن أظـرفــة تـقــدمـهـا
اإلدارة.

تـكون هـذه األظرفـة غيـر شفـافة وغـير مـدمغـة وعلى
¯وذج موحد.

تــوضـع هــذه األظــرفـــة حتت تــصـــرف الــنــاخـــبــW يــوم
االقتراع في مكتب التصويت.

34 :  : تــبــقى نــســخــة من قــائــمـة نــاخــبي مــكــتب اIـاداIـادّة ة 
الـــتـــصــويـت اIـــعـــنيq مـــصـــادقـــا عــلـــيـــهـــا من طـــرف رئـــيس
الـلجنة اإلدارية االنـتخابيـة اIنصوص عـليها في اIادة 15
من هــذا الــقــانــون الــعــضــوي واIــتــضــمــنــة عـلـى اخلــصـوص
األســـمـــاء واأللــقـــاب والـــعـــنـــاوين وكـــذا الـــرقم الـــتـــرتــيـــبي

اIمنـوح لكل ناخب مـوضوعة طـيلة الـعملـيات االنتـخابية
عــــلـى الــــطــــاولـــــة الــــتي يـــــجــــلـس حــــولــــهـــــا أعــــضــــاء مـــــكــــتب

التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.

اIـاداIـادّة ة 35 :  : يـكـون مـكـتـب الـتـصـويت ثـابـتـا و�ـكن أن
يكون متنقالq ويتكون من : 

 qرئيس -

 qنائب رئيس -

 qكاتب -

 .Wمساعدين اثن -

اIـاداIـادّة ة 36 :  : يعـW أعضـاء مـكتب الـتـصويت واألعـضاء
Wمن بــــ qاإلضــــافـــــيــــون ويــــســـــخــــرون بــــقـــــرار من الــــوالـي
الــــنــــاخــــبـــW اIــــقــــيـــمــــW فـي إقـــلــــيم الــــواليــــة بــــاســـتــــثــــنـــاء
اIــــتــــرشــــحـــW وأولــــيــــائــــهم واIــــنــــتـــمــــW إلـى أحـــزابــــهم أو
أصــــهــــارهم إلـى غـــايــــة الــــدرجــــة الــــرابــــعــــة بـــاإلضــــافــــة إلى

 .WنتخبIاألعضاء ا

تـنــشـر قـائـمــة أعـضـاء مــكـاتب الـتــصـويت واألعـضـاء
اإلضــافـــيـــy Wــقـــر كل من الـــواليـــة والــدائـــرة والـــبــلـــديــات
اIـــعـــنــيـــة بـــعــد خـــمـــســة عـــشــر (15) يــومـــا من قـــفل قـــائـــمــة
اIـــتـــرشـــحــqW وتـــســـلم إلـى �ــثـــلـي األحــزاب الـــســـيـــاســـيــة
اIــشـاركــة في االنـتـخــابـات وكــذا اIـتـرشــحـW األحـرار في
نــــفس الـــوقـت مـــقـــابـل وصل اســـتالمq وتــــعـــلق فـي مـــكـــاتب

التصويت يوم االقتراع. 

�ــكن أن تـكــون هـذه الـقــائـمـة مــحل تـعــديل في حـالـة
اعـتـراض مقـبـول. ويـجب أن يـقـدم هـذا االعتـراض كـتـابـيا
ويـــكــون مــعــلال خـالل األيــام اخلــمــســة (5) اIـــوالــيــة لــتــاريخ

النشر والتسليم األول لهذه القائمة. 

يـبلغ قـرار الرفض إلى األطراف اIـعنـية خالل ثالثة
(3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع االعتراض.

يـكون هذا القـرار قابال للـطعن أمام احملـكمة اإلدارية
اخملــتــصـة إقــلــيـمــيــا خالل ثالثـة (3) أيـام كــامــلـة ابــتـداء من

تاريخ تبليغ القرار. 

تفـصل اجلهة الـقضـائية اإلداريـة اخملتصـة في الطعن
خالل خــمــسـة (5) أيــام كــامــلــة ابــتــداء من تــاريخ تــســجــيل

الطعن. 

يـــبـــلغ الـــقـــرار فـــور صـــدوره إلـى األطـــراف اIـــعـــنـــيــة
وإلى الوالي قصد تنفيذه. 

يكون القرار غير قابل ألي شكل من أشكال الطعن.
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اIاداIادّة ة 37 :  : يؤدي أعضـاء مكاتب التصويت واألعضاء
اإلضافيون اليمW اآلتي نصها :

"أقــسم بــالـــله الــعــلي الــعــظــيـم أن أقــوم yــهــامي بــكل"أقــسم بــالـــله الــعــلي الــعــظــيـم أن أقــوم yــهــامي بــكل
إخالص وحـياد وأتعهد بـالسهر عـلى ضمان نزاهة الـعمليةإخالص وحـياد وأتعهد بـالسهر عـلى ضمان نزاهة الـعملية

االنتخابية".االنتخابية".
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIاداIادّة ة 38 :  : إذا تـغيبq يـوم االقتـراعq عـضو أو أعـضاء
في مـــكــتب الــتــصــويـتq فــإنه يــتــعــW عـــلى الــوالي اتــخــاذ
كافـة الـتـرتيـبـات لـتعـويـضـهم بـاألولويـة من بـW األعـضاء
Wاألعــــضـــاء اإلضـــافـــيـــ Wاحلـــاضـــريـن ومن بـــ Wاألســــاســـيـــ
حـسب تـرتـيب الـقـائـمـةq بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اIادة 36

من هذا القانون العضوي.

اIـاداIـادّة ة 39 :  : لــرئــيس مــكــتب الـتــصــويت ســلــطـة األمن
داخل مــكـــتب الــتــصـــويتq و�ــكـــنه بــهــذه الـــصــفــة طــرد أي
شـخـص يـخل بـالـسـيـر الـعـادي لــعـمـلـيـات الـتـصـويتq وفي

هذه احلالة يحرر محضر بذلك يلحق yحضر الفرز.
qعـــنـــد الـــضـــرورة qـــكن رئـــيس مــــركـــز الـــتـــصـــويت�

تسخير أعوان القوة العمومية حلفظ النظام العام.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 40 :  : �ــنع كل شــخص يـحــمل سالحــا ظـاهـرا أو
مخفيا من دخـول قاعات االقتراعq باستثناء أعوان القوة

العمومية اIسخرين قانوناq وفقا للمادة 39 أعاله.

باستثناء حـضور أعوان القوة العمومية اIسخرين
qخصـيصا حلـفظ األمن والنظـام العام أثـناء سيـر االقتراع

ال يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت.

اIــــــاداIــــــادّة  41 :  : �ـــــــكن أن تـــــــســـــــاعــــــد أعـــــــضـــــــاء مــــــكـــــــتب
الــتـــصــويـت اIــتـــنــقـل عــنـــد احلــاجـــةq في مـــهــامـــهم عــنـــاصــر

مصالح األمن بناء على تسخير من الوالي. 
إذا جتــاوزت عــمــلــيــات االقـــتــراع يــومــا واحــداq عــمال
بـاIـادة 30 من هـذا الـقـانــون الـعـضـويq فـإن رئـيس مـكـتب
الـــتــــصـــويت يــــتـــخـــذ جــــمـــيع الــــتـــدابـــيــــر الـــتي تــــكـــفل أمن

وحصانة الصندوق والوثائق االنتخابية. 
وإذا تـعـذر عـلى أعـضـاء مـكـتب الـتـصـويت االلـتـحـاق
بـاألمـاكن اIـقررة إليـواء الـصـنـدوق والوثـائق االنـتـخـابـية
بـسـبـب الـبـعـد أو ألسـبـاب أخــرىq فـإن رئـيس هـذا اIـكـتب
�ـكنه تـسـخـير أمـاكن مـرضـية تـتـوفـر فيـهـا شروط األمن

واحلصانة اIذكورة في الفقرة 2 أعاله.

اIـاداIـادّة ة 42 :  : يـزود كل مـكـتب تـصـويت yـعـزل واحـد أو
عدة معازل. 

يـــجب أن تـــضـــمن اIــــعـــازل ســـريـــة الـــتـــصـــويت لـــكل
نـــاخبq عــلـى أنه يــلـــزم أال تــخــفـي عن اجلــمـــهــور عــمـــلــيــات

التصويت والفرز واIراقبة. 

43 :  : يــجب عــلى رئــيس مــكــتب الــتــصــويت أن اIـاداIـادّة ة 
يـتحـقق قـبل افتـتـاح االقتـراع من اIـطابـقـة الدقـيـقة لـعدد
األظــــرفــــة الــــقــــانــــونــــيــــة مـع عــــدد اIــــســــجــــلــــW في قــــائــــمــــة

التوقيعات. 

اIــــــاداIــــــادّة ة 44 :  : يـــــــجب قـــــــبل بـــــــدء االقــــــتـــــــراع أن يــــــقـــــــفل
الـــصــنــدوق الــشـــفــافq الــذي له فـــتــحــة واحـــدة فــقط مــعــدة
qــتـــضــمن ورقـــة الــتـــصــويتIخــصـــيــصــا إلدخـــال الــظـــرف ا
بقـفلW (2) مـختـلفـW يكـون أحـدهمـا عنـد الرئـيس واآلخر

عند اIساعد األكبر سنا. 
يـتــنـاول الــنـاخب بــنـفــسهq عـنــد دخـول الــقـاعــة وبـعـد
إثـبــات هـويــته عن طــريق تــقـد¬ أي وثــيـقــة رسـمــيـة لــهـذا
الــغــرضq ظــرفــا ونــســـخــة من ورقــة أو أوراق الــتــصــويت
ويـــتــــوجه مــــبـــاشــــرة إلى اIــــعـــزل حــــيث يــــضع ورقــــته في

الظرف دون أن يغادر القاعة. 
يـشـهـد الـنـاخب رئـيس مـكـتب الـتصـويت عـلى أنه ال
يـــحـــمل ســـوى ظـــرفـــا واحــــداq وعـــنـــدئـــذ يـــأذن له الـــرئـــيس

بإدخال الظرف في الصندوق. 

اIاداIادّة ة 45 :  : يؤذن لـكل نـاخب مصـاب بعـجز �ـنعه من
إدخــــال ورقـــته فـي الـــظــــرف وجــــعـــلـه في الــــصـــنــــدوق بـــأن

يستعW بشخص يختاره بنفسه. 

اIـاداIـادّة ة 46 :  : يـثــبت تـصــويت جـمــيع الـنــاخـبــW بـوضع
بــصــمــة الـســبــابــة الــيـســرىq بــحــبـر ال �ــحىq عــلى قــائــمـة
الــتــوقــيــعــات قــبــالــة اســـمــهم ولــقــبــهمq وذلك أمــام أعــضــاء

مكتب التصويت. 
تــدمغ بــطــاقــة الــنــاخب بــواســطــة خــتم نــدي ويــثــبت

عليها تاريخ االنتخاب. 
عنـد استحـالة تقـد¬ بطـاقة النـاخبq �كن أي ناخب
�ـارسـة حــقه في الـتـصـويت إذا كـان مــسـجال في الـقـائـمـة
االنـتخابية. ويـجب عليه تقد¬ بـطاقة التعـريف الوطنية

أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.

y :  : 47ــــجـــرد اخـــتـــتـــام االقـــتـــراع يــــوقع جـــمـــيع اIــاداIــادّة ة 
أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات. 

اIــــاداIــــادّة ة 48 :  : يــــبـــــدأ الــــفـــــرز فـــــور اخــــتـــــتــــام االقـــــتــــراع
ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما. 
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يجري الفرز علنا ويتم yكتب التصويت إلزاما. 
غـير أنـه يجـري الـفـرز بـصـفة اسـتـثـنـائـية بـالـنـسـبة
Iـكـاتب الــتـصـويت اIـتــنـقـلـةq في مـراكــز الـتـصـويت الـتي
تــــلــــحـق بــــهــــا واIــــذكــــورة في اIــــادة 27 من هــــذا الــــقــــانــــون

العضوي. 
تـرتـب الـطــاوالت الـتي يــجـري فــوقـهـا الــفـرز بــشـكل

يسمح للناخبW بالطواف حولها.

اIاداIادّة ة 49 :  : يـقوم بـالفرز فـارزون حتت رقابـة أعضاء
مكتب التصويت. 

Wأعــضـاء مــكـتب الــتـصــويت الـفــارزون من بـ Wيــعـ
الــنــاخــبــW اIــســجـــلــW في هــذا اIــكــتـبq بــحــضــور �ــثــلي

 .WترشحIأو قوائم ا WترشحIا

وعـنـد عـدم تـوفـر الـعـدد الــكـافي من الـفـارزينq �ـكن
جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. 

اIـاداIـادّة ة 50 :  : عـنــد انـتــهـاء عـمــلـيـة الــتالوة وعـد الــنـقـاط
يــســـلم الـــفــارزون لــرئـــيس مـــكــتب الـــتــصـــويت أوراق عــد
الـــنـــقـــاط اIــوقـــعـــة من طـــرفـــهمq وفي نـــفس الـــوقت أوراق
الـتـصـويـت الـتي يـشك في صــحـتـهـا أو نــازع نـاخـبـون في

صحتها.  
في حــــــالــــــة عــــــدم وجــــــود هـــــذه األوراق ضــــــمـن إحـــــدى
qادة 52 من هـذا الـقانـون العـضويIـذكـورة في اIالـفـئات ا

تعتبر أصواتا معبرا عنها.
بــاســـتــثـــنــاء األوراق اIــلـــغــاة واألوراق اIــتـــنــازع في
صــحـتــهــا اIــرفــقــة yــحــضـــر الـفــرز اIــنــصـــوص عــلــيه في
اIـادة 51 أدنـــاهq حتــفظ أوراق الــتــصــويت لـــكل مــكــتب من
مــكـاتـب الـتــصــويت في أكــيــاس مـشــمــعـة ومــعــرفــة حـسب
مــــصــــدرهـــــا إلى غــــايـــــة انــــقــــضـــــاء آجــــال الــــطـــــعن واإلعالن

النهائي لنتائج االنتخابات. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

اIاداIادّة ة 51 :  : يوضـع فـي كـل مكـتـب تصـويتq محـضر
لنـتائج الفـرزq محـرر ومكتـوب بحـبر ال �ـحىq على أن
Wيـــتـم ذلك في مــــكــــتب الــــتـــصــــويت بــــحـــضــــور الــــنـــاخــــبـــ
ويـــتـــضـــمـنq عـــنـــد االقـــتــضـــاءq مـالحـــظـــات و/أو حتـــفـــظــات

الناخبW أو اIترشحW أو �ثليهم. 

يــحــرر مـــحــضــر الـــفــرز في ثالث (3) نـــسخ يــوقــعــهــا
أعضاء مكتب التصويت وتوزع كاآلتي :

- نــسـخــة إلى رئــيس مـكــتب الــتـصــويت لــتـعــلــيـقــهـا
qداخل مكتب التصويت

- نسخـة إلى رئيس الـلجنـة االنتـخابيـة البـلدية مع
اIالحـق مـــقــــابل وصلq لــــتـــحــــفظ عــــلى مــــســـتــــوى أرشـــيف

qالبلدية

- نـسـخة إلى الـوالي أو رئـيس اIـركز الـدبـلـوماسي
أو القنصلي. 

يجب أن يكون عـدد األظرفة مساويـا لعدد تأشيرات
الـــنــاخـــبــqW وفـي حــالـــة وجــود فـــارق بــيـــنــهـــمــا فـــإنه جتب

اإلشارة إلى ذلك في محضر الفرز. 

يــصــرح رئــيـس اIــكـتـب عــلــنــا بــالــنـتــيــجــةq ويــتــولى
تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت yجرد حتريره.

تـــســـلم نـــســــخـــة من مـــحــــضـــر الـــفـــرز مــــصـــادقـــا عـــلى
مطابـقتـها لألصل فـورا من قبـل رئيس مـكتب الـتصويت
إلـى اIــــمـــــثل اIـــــؤهل قـــــانـــــونــــا لـــــكل مـــــتــــرشـح أو قــــائـــــمــــة
متـرشحـW مقـابل وصل استالم فـور حتريـر احملضر داخل
مكتب التصـويت وقبل مغادرته. تدمغ هذه النسخة على
جمـيع صفحاتـها بخـتم ندي يحمل عـبارة "نسـخة مصادق

على مطابقتها لألصل".

وتــســلم كــذلك نــســخــة من احملــضــر اIــذكــور أعاله مع
اIالحق مــصـادقــا عـلـى مـطــابــقـتــهـا لـألصل من قــبل رئـيس
مــكــتب الـتــصــويت إلى رئــيس الــلـجــنــة الـبــلــديـة Iــراقــبـة
االنتخابات أو �ثله اIؤهل قانونا مقابل وصل االستالم.

حتــدد كــيــفــيــات تـطــبــيـق هــذه اIــادة وكــذا اIــمــيـزات
التقنية حملضر الفرز عن طريق التنظيم. 

اIـاداIـادّة ة 52 :  : ال تـعــتـبـر األوراق اIــلـغــاة أصـواتـا مــعـبـرا
عنها أثناء الفرز. 

وتعتبر أوراقا ملغاة :

1 - الـــظــرف اجملـــرد من الـــورقـــة أو الـــورقــة من دون
 qالظرف

 q2 - عدة أوراق في ظرف واحد

3 - الـــظـــرف أو الــــورقـــة الـــتـي حتـــمل أيــــة عالمـــة أو
 qمزقةIشوهة أو اIاألوراق ا

4 - األوراق اIــشـــطــوبــة كـــلــيــا أو جـــزئــيــا إال عـــنــدمــا
تــــقــــتـــــضي طــــريــــقـــــة االقــــتــــراع هــــذا الــــشــــكـل وفي احلــــدود
اIضبوطة حسب اإلجراءات اIنصوص عليها في اIادة 32

 qمن هذا القانون العضوي

5 - األوراق أو األظرفة غير النظامية. 
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القسم الثالثالقسم الثالث
التصويت بالوكالةالتصويت بالوكالة

اIـاداIـادّة ة 53 :  : �ـكن الـنـاخب اIـنتـمي إلى إحـدى الـفـئات
اIبـينة فـي هذه اIـادة أن �ارس حق الـتصـويت بالـوكالة

بطلب منه : 

1 - اIـرضى اIـوجـودون بــاIـسـتـشــفـيـات و/أو الـذين
 qيعاجلون في منازلهم

 q2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة

3 - الــعــمــال واIــسـتــخــدمــون الــذين يــعــمــلــون خـارج
واليــــــة إقــــــامــــــتــــــهـم و/أو الــــــذيـن هم فـي تــــــنــــــقـل أو الــــــذين

 qيالزمون أماكن عملهم يوم االقتراع

4 - الـــطــــلـــبــــة اجلـــامـــعــــيـــون الــــذين يــــدرســـون خـــارج

qواليتهم األصلية

qوجودون مؤقتا في اخلارجIواطنون اI5 - ا

6 - أفراد اجلـيش الـوطـني الشـعـبي واألمن الـوطني
واحلماية اIدنيـة ومستخدمو اجلمـارك الوطنية ومصالح
الـسـجــون واحلـرس الـبـلـدي الـذين يـالزمـون أمـاكن عـمـلـهم

يوم االقتراع.

اIـاداIـادّة ة 54 :  : �ـارس الــنــاخـبــون اIــقـيــمــون في اخلـارج
حـــــقـــــهم فـي الـــــتــــصـــــويـت في االنـــــتـــــخـــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيــــة
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة واالســــتــــفــــتــــاءات لــــدى الــــتــــمــــثــــيــــلــــيـــات

الدبلوماسية والقنصلية اجلزائرية في بلدان إقامتهم. 

�ـــكن الــنـــاخـــبــW اIـــذكـــورين في الـــفــقـــرة الـــســابـــقــة
�ــارسـة حق الـتـصـويـت بـالـوكـالـة بـطــلب مـنـهمq إذا تـعـذر
عــلـــيـــهم أداء واجـــبـــهم يـــوم االقـــتـــراع لـــدى الــتـــمـــثـــيـــلـــيــات

الدبلوماسية والقنصلية اجلزائرية. 

ويجـوز لـهمq فـضال عن ذلكq �ارسـة حق الـتـصويت
بــالـوكـالــة في االنـتــخـابـات لــلـمــجـالس الـشــعـبــيـة الـبــلـديـة

والوالئية. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

55 :  : ال تــمــنح الــوكــالــة إال لــوكــيل واحــد يــكــون اIـاداIـادّة ة 
متمتعا بحقوقه اIدنية والسياسية. 

اIـاداIـادّة ة 56 :  : تـكــون الــوكـاالت الــصــادرة عن األشــخـاص
اIــقــيــمـW بــالــتــراب الــوطـنـي مـحــررة بــعــقــد أمــام رئـيس
الـلجنة اإلدارية االنـتخابيـة اIنصوص عـليها في اIادة 15

من هذا القانون العضوي. 

يـتنـقل أمW الـلجـنة اإلداريـة االنتـخابـية اIـنصوص
عــــلـــــيـــــهــــا فـي اIــــادة 15 أعـاله لإلشـــــهــــادq بـــــنــــاء عـــــلى طـــــلب
األشـخـاص الـذين يـتـعـذر عـلــيـهم الـتـنـقل بـسـبب مـرض أو

عاهة. 
تــعـد الــوكــاالت الـصــادرة عن األشــخــاص اIـرضى في
اIـستـشـفـيـات بعـقـد يـحرر أمـام مـديـر اIـستـشـفى. وفـيـما
يـــخص الـــنـــاخـــبـــW اIـــذكـــورين فـي الـــبـــنــد 6 مـن اIـــادة 53

أعالهq يتم هذا اإلجراء أمام قائد الوحدة. 
تــعــد الــوكــاالت الــصــادرة عن األشــخــاص اIــوجــودين
خــــارج الــــتــــراب الــــوطــــني بــــعــــقــــد يــــحــــرر أمــــام اIــــصــــالح

القنصلية. 
�ـكن أن تعد الوكالـةq بالنسـبة للنـاخبW اIذكورين
في الــبـنـد 3 من اIـادة 53 أعالهq بـعــقـد يـحــرر أمـام رئـيس
الـلـجـنــة اإلداريـة االنـتــخـابـيــة في أيـة بـلــديـة  من الـتـراب

الوطني. 

اIـاداIـادّة ة 57 :  : حتـدد مـدة حتـريـر الـوكـاالت خالل اخلـمـسة
Wواليـة لتاريخ استـدعاء هيئـة الناخبIعشر (15) يـوما ا

وتنتهي ثالثة (3) أيام كاملة قبل تاريخ االقتراع. 

qتــســجل الــوكــالــة عــلى دفــتــر مــفــتــوح لــهــذا الــغــرض
مـــرقم ومـــؤشـــر عـــلـــيه مـن قـــبل رئـــيس الـــلـــجـــنـــة اإلداريــة
االنـتخابيـة أو رئيس اIركز الـقنصلي أو قـائد الوحدة أو

مدير اIستشفىq حسب احلالة. 

اIاداIادّة ة 58 :  : ال �ـكن أن يحـوز الوكـيل إال وكالـة واحدة
فقط. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 59 :  : يـــــشـــــارك الـــــوكـــــيل فـي االقـــــتـــــراع وفـــــقــــا
لــلـشــروط اIـنــصــوص عـلــيــهـا في اIــادتـW 44 و55 من هـذا

القانون العضوي. 
يــوقع الــوكــيل بــعــد إجــراء عــمــلــيــات الـتــصــويت في

قائمة التوقيع قبالة اسم اIوكل. 
حتفظ الوكالـة اIدموغة باخلتم الندي ضمن الوثائق
اIــلــحــقــة بــاحملــضــر اIــنــصـوص عــلــيه فـي اIـادة 51 من هـذا

القانون العضوي. 
تـــدمغ بـــطـــاقـــة الـــنـــاخـب اIـــوكل بـــخـــتم نـــدي يـــحـــمل

عبارة "صوت بالوكالة". 

اIـاداIـادّة ة 60 :  : يـجوز لـكل مـوكل أن يلـغي وكـالته في أي
وقت قبل التصويت. 

كـمـا يــجـوز أن يـصـوت بــنـفـسه إذا تـقــدم إلى مـكـتب
التصويت قبل قيام الوكيل yا أسند إليه. 
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61 :  : عــنــد وفــاة اIـوكـل أو حـرمــانه مـن حـقــوقه اIـاداIـادّة ة 
اIدنية أو السياسيةq تلغى الوكالة بقوة القانون. 

اIــاداIــادّة ة 62 :  : حتـــرر الـــوكــالـــة بـــدون مـــصــاريـفq وعــلى
اIوكل إثبات هويتهq وال يشترط حضور الوكيل.

اIــــاداIــــادّة ة 63 :  : تــــعـــــد وكــــالـــــة واحــــدة لـــــكل دور من دوري
االقـــتـــراعq وتـــبـــW كـل وكـــالـــة الـــدور الـــذي تـــكـــون صـــاحلــة

ألجله. 

�كن إعداد الوكالتW في آن واحد. 

اIاداIادّة ة 64 :  : حترر كل وكالـة على مطبـوع واحد توفره
اإلدارة وفـــــقـــــا لــــــلـــــشـــــروط واألشـــــكـــــال احملـــــددة عـن طـــــريق

التنظيم. 

الباب الثانيالباب الثاني
األحــكـــام اIــتــعــلــقــةاألحــكـــام اIــتــعــلــقــة بــانــتـــخــاب أعــضــاء اجملــالـس الــشــعــبــيــةبــانــتـــخــاب أعــضــاء اجملــالـس الــشــعــبــيــة
الــبـلــديــة والــوالئـيــة واجملــلس الــشـعــبي الــوطــني ومــجـلسالــبـلــديــة والــوالئـيــة واجملــلس الــشـعــبي الــوطــني ومــجـلس

األمةاألمة
الفصل األولالفصل األول

األحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــانــتــخــاب أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــةاألحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــانــتــخــاب أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــة
البلدية والوالئيةالبلدية والوالئية

القسم األولالقسم األول
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اIاداIادّة ة 65 :  :  ينـتخب اجملـلس الشـعبي الـبلـدي واجمللس
الشعبي الوالئي Iدة خمس (5) سنوات بطريقة االقتراع

النسبي على القائمة. 

جتــري االنـــتـــخـــابــات فـي ظــرف األشـــهـــر الــثـالثــة (3)
التي تسبق انقضاء اIدة النيابية اجلارية. 

غـيـر أن الـعهـدة الـنـيـابيـة اجلـاريـة تـمدد تـلـقـائـيا في
حالـة تطبـيق التدابـير اIنـصوص عليـها في اIواد 90 و93

و96 من الدستور. 

اIاداIادّة ة 66 :  : توزع اIقاعـد اIطلوب شغلـها بW القوائم
بـالـتـناسـب حسب عـدد األصـوات الـتي حتـصـلت عـلـيـها كل

قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى. 

ال تـؤخـذ في احلـسـبـانq عـنـد تـوزيع اIـقـاعـدq الـقـوائم
الـتـي لم حتــصل عــلى نــسـبــة ســبــعــة في اIــائـة (7 %) عـلى

األقل من األصوات اIعبر عنها. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 67 :  : اIـــــعـــــامل االنـــــتـــــخـــــابـي الـــــذي يـــــؤخـــــذ في
احلـسـبان هـو الـناجت عن قـسـمة عـدد األصـوات اIعـبـر عنـها

في كل دائـرة انتـخـابـية عـلى عـدد اIقـاعـد اIطـلـوب شغـلـها
ضمن نفس الدائرة االنتخابية. 

تـنــقص من عــدد األصـوات اIــعـبــر عـنــهــا الـتي تــؤخـذ
qعـنـد االقـتـضـاء qفـي احلـسـبـان ضـمن كل دائــرة انـتـخـابـيــة
األصـوات الـتي حتـصـلت عـلـيـهـا الـقـوائم اIـنـصـوص عـلـيـها

في الفقرة 2 من اIادة 66 من هذا القانون العضوي. 

اIــاداIــادّة ة 68 :  : يـــتم تـــوزيع اIـــقـــاعــد عـــلى كل قـــائـــمــة في
q66 و74 من هــذا الــقـانــون الــعــضـوي WـادتـIإطـار أحـكــام ا

حسب الكيفيات اآلتية : 

1 - -  يـــــــحــــــدد اIـــــــعــــــامـل االنــــــتـــــــخــــــابـي في كـل دائــــــرة
انــتــخـــابــيــة وفق الــشــروط اIـــبــيــنــة في اIــادة 67 من هــذا

 qالقانون العضوي

2 -  حتــصل كل قــائــمــة عــلى عــدد اIــقــاعــد بــقــدر عـدد
qعامل االنتخابيIرات التي حصلت فيها على اIا

3 -  بـعــد تـوزيع اIـقـاعــد عـلى الـقـوائـم الـتي حـصـلت
على اIعامل االنـتخابي حسب الشروط احملددة في الفقرة
الــسـابــقـةq تــرتب األصـوات الــبـاقــيـة الــتي حــصـلت عــلـيــهـا
الـقـوائـم الـفـائـزة yـقـاعــدq واألصـوات الـتي حـصــلت عـلـيـهـا
القـوائم غـير الـفائـزة yـقاعـدq حسب أهـمـية عـدد األصوات
الــتي حـصل عـلـيـهــا كل مـنـهـاq وتـوزع بــاقي اIـقـاعـد حـسب

هذا الترتيب. 

�ـنح اIـقـعـد األخـيـر عـنـدما تـتـسـاوى األصـوات الـتي
حصلت عليها قـائمتان أو أكثر للقـائمة التي يكون معدل

سن مرشحيها هو األصغر. 

اIاداIادّة ة 69 :  : يجب أن يتم تـوزيع اIقاعد على مرشحي
القائمة حسب ترتيب اIترشحW اIذكورين فيها. 

تــــرتب قــــوائم اIـــــتــــرشــــحــــW النــــتــــخــــابــــات اجملــــالس
الشعبية البلدية والوالئية.

WــتـــرشـــحــI70 :  : يـــجب أن تـــتــضـــمن قـــائـــمـــة ا اIــاداIــادّة ة 
لـــلــــمــــجـــالـس الـــشــــعــــبـــيــــة الــــبـــلــــديــــة والـــوالئــــيـــة عــــددا من
اIـترشحW يسـاوي عدد اIقاعـد اIطلوب شـغلها وعددا من
اIـسـتــخـلـفـW ال يـقـل عن ثالثـW في اIـائـة (30 %) من عـدد

اIقاعد اIطلوب شغلها. 

اIـاداIـادّة ة 71 :  : يـعـتـبـر إيـداع الـقـائـمـة الـتي تـتـوفـر فـيـهـا
الـــشــــروط اIــــطــــلـــوبــــة قــــانــــونـــا لــــدى الــــواليــــة تـــصــــريــــحـــا

بالترشح.

WـــتـــرشـــحـــIيـــقـــدم هـــذا الـــتــــصـــريح اجلـــمـــاعـي أحـــد ا
اIذكورين في القائمة.
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qــــوقع من كـل مـــتـــرشحIيـــتـــضــــمن هـــذا الـــتــــصـــريح ا
صراحة ما يأتي : 

qإن وجــــدت واجلـــــنس qاالسـم والـــــلــــقـب والـــــكــــنـــــيـــــة -
وتــاريـخ اIــيالد ومـــكـــانهq واIــهـــنـــة والــعـــنــوان الـــشـــخــصي
qـــؤهالت الـــعــلـــمــيـــة لــكل مـــتــرشـح أصــلي ومـــســتـــخــلفIوا

qوترتيب كل واحد منهم في القائمة

- تــســـمــيـــة احلــزب أو األحــزاب بـــالــنـــســبـــة لــلـــقــوائم
 qقدمة حتت رعاية حزب سياسيIا

 qاألحرار Wعنوان القائمة بالنسبة للمترشح -

- الدائرة االنتخابية اIعنية باIنافسة.

يلـحق بـالقـائـمة الـبـرنامج الـذي سيـتم شـرحه طوال
احلملة االنتخابية. 

يسلم للمصرح وصل يبW تاريخ وتوقيت اإليداع. 

اIــــــــاداIــــــــادّة ة 72 :  : فــــــــضـال عـن الـــــــــشــــــــروط األخـــــــــرى الـــــــــتي
يـقتـضـيهـا الـقانـونq يـجب أن تـكون الـقـائمـة اIـذكورة في
اIـادة 71 من هـذا الـقــانـون الـعــضـوي مـقـبــولـة صـراحـة من

طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية.
في حـالـة مـا إذا لم تــكن قـائـمـة الـتـرشح حتت رعـايـة
حـزب أو عـدة أحزاب سـيـاسـيـةq يـنـبـغي أن تـدعم بـتـوقـيع
خـــمـــســـة في اIـــائـــة (5%) عـــلى األقل مـن نـــاخـــبي الـــدائـــرة
االنــتــخـــابــيــة اIـــعــنــيـــةq عــلى أال يــقـل هــذا الــعـــدد عن مــائــة

وخمسW (150) ناخبا وأال يزيد عن ألف (1000) ناخب.
ال �ـكن أي ناخب أن يـوقع علـى أكثـر من قائـمة وإال

تعرض للعقوبات احملددة في هذا القانون العضوي.
يـــجب الـــتـــصـــديق عـــلى الـــتـــوقــيـــعـــات اجملـــمـــعــة عـــلى
استمارات تـقدمها اإلدارة لدى ضابط عمومي. ويجب أن
حتـــتــــوي عــــلى االسم والــــلــــقب والــــعـــنــــوان ورقــم بـــطــــاقــــة
الـتـعـريـف الـوطـنـيـة أو أي وثـيـقـة رسـمـيـة أخـــرى تـثـبت
هـــويــــــة اIــــوقــع وكــــــذا رقـم الــــتـــســــجــــيل عــــلى الــــقـــائــــمـــة

االنتخابية.
تــرفع االســتــمــارات اIــسـتــوفــاة الــشــروط اIــطــلــوبـة
قــانــونــا من أجل اعــتــمــادهــا إلى رئــيـس الــلــجــنــة اإلداريـة

االنتخابية اخملتصة إقليميا.

اIـاداIـادّة ة 73 :  : يـجب تـقـد¬ الـتـصـريـحـات بـالـترشـح قبل
خمسW (50) يوما كاملة من تاريخ االقتراع. 

74 :  : ال يــجــوز الــقــيــام بــأي إضــافــة أو إلــغـاء أو اIـاداIـادّة ة 
تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في

حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.

وفي هــــذه احلـــالــــة أو تــــلكq �ــــنح أجـل آخـــر لــــتــــقـــد¬
ترشـيح جديـدq على أال يـتجـاوز هذا األجل الـشهر الـسابق

لتاريخ االقتراع. 

وإذا تـعــلق األمــر بــالـتــرشح ضــمن قــائـمــة حــرةq فـإن
اكتتاب التوقيعات اIعدة يبقى صاحلا. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIــاداIــادّة ة 75 :  : ال �ــكـن أي شــخص أن يــكــون مــرشــحــا أو
إضــــافــــيـــــا في أكــــثــــر مـن قــــائــــمــــة أو فـي أكــــثــــر من دائــــرة

انتخابية. 

فـضال عن الـعقـوبات اIـنـصوص عـلـيهـا في اIادة 215
من هـذا الـقـانـون الـعـضـويq تـرفض الـتـرشـيـحـات اIـودعـة

بقوة القانون.  

اIــــاداIــــادّة ة 76 :  : ال �ــــكـن الــــتــــســـــجــــيـل في نـــــفس قـــــائــــمــــة
الـتـرشـيح ألكـثـر مـن مـتـرشـحـW اثـنW (2) يـنـتـمـيـان إلى
أســرة واحــدة سـواء بــالــقـرابــة أو بــاIــصـاهــرة من الــدرجـة

الثانية. 

77 :  : يــــــكــــــون رفـض أي تــــــرشــــــيـح أو قــــــائــــــمــــــة اIـــــاداIـــــادّة ة 
مترشحW بقرار معلال تعليال قانونيا واضحا.  

يـبــلغ هـذا الـقـرار حتـت طـائـلـة الــبـطالن خالل عـشـرة
(10) أيــــام كـــــامــــلــــة ابــــتــــداء مـن تــــاريخ إيـــــداع الــــتــــصــــريح

بالترشح. 

يـــكــــون قـــرار الـــرفـض قـــابال لـــلــــطـــعن أمــــام احملـــكـــمـــة
اإلداريـة اخملـتـصـة إقـليـمـيـا خالل ثـالثة (3) أيـام من تـاريخ

تبليغ القرار. 

تفصل احملـكمـة اإلدارية اخملـتصة إقـليـميـا في الطعن
خالل خمسة (5) أيام من تاريخ رفع الطعن.

يــكـون حــكم احملـكــمــة غـيــر قـابل ألي شــكل من أشــكـال
الطعن.

يـبلغ هذا احلـكم تلقـائياq وفـور صدوره إلى األطراف
اIعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. 

القسم الثانيالقسم الثاني
األحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــانــتــخــاب أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــةاألحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــانــتــخــاب أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــة

البلديةالبلدية

اIــــــاداIــــــادّة ة 78 :  :  يــــــشـــــــتــــــرط فـي اIــــــتـــــــرشـح إلى اجملـــــــلس
الشعبي البلدي أو الوالئي ما يأتي : 

- أن يـــســــتـــوفـي الــشـــروط اIــنــــصــوص عـــلــيـــهــا في
اIــادة 3 من هــذا الـــقــانـــون الــعـــضــوي ويـــكــون مـــســجال في

qالدائرة االنتخابية التي يترشح فيها
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- أن يـــكـــون بــالـــغـــا ثالثـــا وعـــشــرين (23) ســـنـــة عــلى
 qاألقل يوم االقتراع

qأن يكون ذا جنسية جزائرية -

qأن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- أال يـــكـــون مــحـــكـــومــا عـــلـــيه في اجلـــنـــايـــات واجلــنح
qـادة 5 من هـذا الــقـانـون الـعـضـويIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIا

qولم يرد اعتباره

- أال يكون محكـوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد
النظام العام واإلخالل به.

اIــاداIــادّة ة 79 :  :  يــتــغــيــر عــدد أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــة
الـبلديـة حسب تـغير عـدد سكـان البلـدية النـاجت عن عمـلية
اإلحـصاء العام لـلسكـان واإلسكان األخيـر وضمن الشروط

اآلتية : 

- 13 عـضوا في البـلديات الـتي يقل عدد سـكانها عن
 q10.000 نسمة

- 15 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
 q10.000 و20.000 نسمة Wب

- 19 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
 q20.001 و50.000 نسمة Wب

- 23 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
 q50.001 و100.000 نسمة Wب

- 33 عــــضـــــوا في الــــبـــــلــــديـــــات الــــتي  يـــــتــــراوح عــــدد
 q100.001 و200.000 نسمة Wسكانها ب

- 43 عضـوا في البـلديـات التي يـساوي عـدد سكـانها
200.001 نسمة أو يفوقه. 

اIــــاداIــــادّة ة 80 :  : في غــــضــــون األيــــام اخلـــمــــســــة عــــشـــر (15)
اIـــوالـــيـــة إلعالن  نـــتـــائـج االنـــتـــخـــابـــاتq يـــنـــتـــخب اجملـــلس
الـــشــعـــبي الــبـــلــدي من بـــW أعــضــائـهq رئــيــســـا له لــلـــعــهــدة

االنتخابية.

يــقـــدم اIــتـــرشح النــتـــخــاب رئـــيس اجملـــلس الــشـــعــبي
البلدي من القائمة احلائزة  األغلبية اIطلقة للمقاعد.

فـي حـــالــــة عـــدم حـــصـــول أي قـــائـــمـــة عـــلى األغـــلـــبـــيـــة
اIطلقة للـمقاعدq �كن القوائم احلائزة خمسة وثالثW في

اIائة (35 %) على األقل من اIقاعد تقد¬ مرشح.

Wفي حــالــة عـــدم حــصــول أي قـــائــمــة  خــمـــســة وثالثــ
بـاIائة (35 %) عـلى األقل من اIقـاعدq �ـكن جمـيع القوائم

تقد¬ مرشح.

يــكــون االنــتـخــاب ســريــا. ويــعــلن رئــيــســا لــلــمـجــلس
الـــشــعــبي الــبــلــديq اIــتــرشـح الــذي حتــصل عــلى األغــلــبــيــة

اIطلقة لألصوات.

فـي حــالـــة عـــدم حــصـــول أي مــتـــرشح عـــلى األغـــلــبـــيــة
اIـطلـقـة لألصـوات بـW اIتـرشـحـW احلائـزين عـلى اIـرتـبة
األولى والــــــثـــــانــــــيـــــةq يـــــجــــــري دور ثـــــان  خـالل الـــــثــــــمـــــاني
واألربـعـW (48) ســاعـــة اIــوالـــيــةq ويـــعــلن فـــائــزا اIـــتــرشح

اIتحصل على أغلبية األصوات.

في حـــالـــة تــســـاوي األصـــوات احملـــصل عـــلــيـــهـــاq يـــعــلن
فائزا اIترشح األصغر سنا.

81 :  : يـــعـــتـــبـــر غـــيـــر قـــابـــلـــW لالنـــتـــخـــاب خالل اIــاداIــادّة ة 
�ارسة وظـائفـهم وIدة سـنة بـعد الـتوقف عن الـعملq في
دائــــرة االخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 

 qالوالة -

 qرؤساء الدوائر -

 qالكتاب العامون للواليات -

 qأعضاء اجملالس التنفيذية للواليات -

 qالقضاة -

 qأفراد اجليش الوطني الشعبي -

 qموظفو أسالك األمن -

 qمحاسبو األموال البلدية -

- األمناء العامون للبلديات.

القسم الثالثالقسم الثالث
األحـــكـــام اخلــاصـــة بـــانــتـــخـــاب أعــضـــاء اجملـــالس الـــشــعـــبـــيــةاألحـــكـــام اخلــاصـــة بـــانــتـــخـــاب أعــضـــاء اجملـــالس الـــشــعـــبـــيــة

الوالئيةالوالئية

اIــاداIــادّة ة 82 :  :  يــتــغــيــر عــدد أعــضـــاء اجملــالس الــشــعــبــيــة
الوالئـية حسب تغـير عدد سـكان الواليـة الناجت عن عـملية
اإلحـــصــــاء الــــوطـــنـي لـــلــــســــكن والــــســـكــــان األخــــيـــر وضــــمن

الشروط اآلتية :

- 35 عضـوا في الواليـات الـتي يقل عـدد سـكانـها عن
 q250.000 نسمة

- 39 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
 q250.001 و650.000 نسمة Wب

- 43 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
 q650.001 و950.000 نسمة Wب
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- 47 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
 q950.001 و1.150.000 نسمة Wب

- 51 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
 q1.150.001 و1.250.000 نسمة Wب

- 55 عــضـوا فـي الـواليـات الــتي يــفـوق عــدد سـكــانـهـا
1.250.000 نسمة. 

إال أنـه يــجب أن تــكــون كل دائــرة انــتــخــابــيــة �ــثــلــة
بعضو واحد على األقل. 

83 :  : يـــعـــتـــبـــر غـــيـــر قـــابـــلـــW لالنـــتـــخـــاب خالل اIــاداIــادّة ة 
�ـارسـة وظـائفـهم وIـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة االخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم: 

 qالوالة -

 qرؤساء الدوائر -

 qالكتاب العامون للواليات -

 qأعضاء اجملالس التنفيذية للواليات -

 qالقضاة -

 qأفراد اجليش الوطني الشعبي -

 qموظفو أسالك األمن -

 qمحاسبو أموال الواليات -

- األمناء العامون للبلديات.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام اخلاصة بانتخاباألحكام اخلاصة بانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطنيأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

اIــاداIــادّة ة 84 :  : يـــنــتـــخب اجملــلـس الــشــعـــبي الــوطـــني Iــدة
خــــمس (5) ســـنــــوات بـــطـــريــــقـــة االقــــتـــراع الــــنـــســـبـي عـــلى

القائمة.

يــــســــجـل اIــــتــــرشـــــحــــون بــــالــــتـــــرتــــيب فـي كل دائــــرة
WـتــرشــحـIانــتـخــابــيــة في قـوائـم تـشــتــمل عــلى عـدد مـن ا
بـقـدر عـدد اIـقـاعـد اIــطـلـوب شـغـلـهــاq ويـضـاف إلـيـهم ثالثـة

 .Wإضافي W(3) مترشح

جتــري االنـــتـــخـــابــات فـي ظــرف األشـــهـــر الــثـالثــة (3)
التي تسبق انقضاء اIدة النيابية اجلارية. 

حتـــدد الـــدائـــرة االنـــتـــخـــابـــيـــة األســـاســـيـــة اIـــعـــتـــمـــدة
النـتـخــاب أعـضـاء اجملـلس الـشـعــبي الـوطـني حـسب احلـدود

اإلقليمية للوالية. 

Wانـتـخــابـيـتـ Wو�ـكن أن تـقــسم الـواليـة إلى دائــرتـ
أو أكــثـــر وفـــقـــا Iــعـــايـــيـــر الـــكــثـــافـــة الـــســـكــانـــيـــة واحـــتــرام

التواصل اجلغرافي. 

ال �ـكن أن يـقل عـدد اIـقـاعـد عن أربـعـة (4) بـالـنـسـبة
Wلـلـواليــات الـتي يـقل عـدد ســكـانـهـا عن ثالثــمـائـة وخـمـسـ

 qألف (350.000) نسمة
بــالـنــسـبـة النــتـخـابــات �ـثــلي اجلـالـيــة الـوطــنـيـة في
اخلــارجq يــحـدد الــقــانــون اIــتــضــمن الــتــقــسـيـم االنــتـخــابي
الــدوائــر االنــتــخــابــيــة الــقــنــصــلــيــة والــدبــلــومــاســيــة وعـدد

اIقاعد في كل واحدة منها. 

اIـاداIـادّة ة 85 :  :  يـتـرتب عـلى طـريـقـة االقـتـراع احملددة في
اIـادة 84 أعاله تــوزيع اIـقـاعـد حـسب نـسـبـة عـدد األصـوات
الـتي حتـصـل عـلـيـهـا كل قــائـمـة مع تـطـبــيق قـاعـدة الـبـاقي

األقوى. 

ال تـؤخـذ في احلـسـبـانq عـنـد تـوزيع اIـقـاعـدq الـقـوائم
التي لم حتصل على خمسة في اIائة (5 %) على األقل من

األصوات اIعبر عنها. 

اIـاداIـادّة ة 86 :  :  بــالــنــســبـة لــكل دائــرة انــتــخـابــيــةq يــكـون
اIـعــامل االنــتـخــابي الــذي يــؤخـذ في احلــســبـان فـي تـوزيع
اIـقـاعـد اIـطـلـوب شـغـلـهـاq هـو حـاصل قـسـمـة عـدد األصوات
اIعـبر عـنهـاq منـقـوصة مـنه عنـد االقتـضاء األصـوات التي
حـصلت علـيها القـوائم التي لم تصـل إلى احلد اIذكور في
الــفــقـرة 2 من اIــادة 85 أعالهq عــلى عــدد اIــقــاعــد اIــطــلــوب

شغلها. 

اIــاداIــادّة ة 87 :  : يـــتم تـــوزيع اIـــقـــاعــد عـــلى كل قـــائـــمــة في
إطـار أحـكـام اIـواد 84 و85 و86 من هـذا الـقـانـون الـعـضوي

حسب الكيفيات اآلتية : 

1 - يحدد اIعـامل االنتخابي في كل دائرة انتخابية
وفق الـــشــــروط اIـــبـــيــــنـــة في اIـــادة 86 من هـــذا الــــقـــانـــون

 qالعضوي

2 - حتــصل كـل قــائــمــة عــلى عـــدد اIــقــاعــد بــقــدر عــدد
 qعامل االنتخابيIرات التي حصلت فيها على اIا

3 - بــعـد تــوزيع اIـقــاعــد عـلى الــقـوائـم الـتي حــصـلت
على اIعامل االنـتخابي حسب الشروط احملددة في الفقرة
الــسـابــقـةq تــرتب األصـوات الــبـاقــيـة الــتي حــصـلت عــلـيــهـا
الـقـوائـم الـفـائـزة yـقـاعــدq واألصـوات الـتي حـصــلت عـلـيـهـا
القـوائم غـير الـفائـزة yـقاعـدq حسب أهـمـية عـدد األصوات
التي حـصـلت علـيهـا كل مـنهـاq وتوزع بـاقي اIـقاعـد حسب

هذا الترتيب. 
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وعــنـــدمــا تــتـــســاوى األصـــوات الــتـي حــصــلـت عــلـــيــهــا
قـائــمـتــان أو أكـثــر �ـنح اIــقـعــد األخـيــر لـلــمـتـرشـح األكـبـر

سنا. 

اIـاداIـادّة ة 88 :  : يـتم تـوزيع اIقـاعـد على اIـتـرشحـW وفـقا
للترتيب الوارد في كل قائمة. 

89 :  : يـــعـــتـــبـــر غـــيـــر قـــابـــلـــW لالنـــتـــخـــاب خالل اIــاداIــادّة ة 
�ـارسـة وظـائفـهم وIـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة االخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 

qالوالة -

 qاألمناء العامون للواليات -

 qأعضاء اجملالس التنفيذية للواليات -

 qالقضاة -

 qأفراد اجليش الوطني الشعبي -

 qموظفو أسالك األمن -

- محاسبو أموال الوالية. 

اIاداIادّة ة 90 :  : يشتـرط في اIترشح إلى اجمللس الشعبي
الوطني ما يأتي : 

- أن يــســـتـــوفـي الــشــــروط اIــنــــصــوص عـــلــيـــهـــا في
اIــادة 3 من هــذا الـــقــانـــون الــعـــضــوي ويـــكــون مـــســجال في

 qالدائرة االنتخابية التي يترشح فيها

- أن يــكــون بــالــغـا خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
 qاألقل يوم االقتراع

qأن يكون ذا جنسية جزائرية -

qأن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- أال يـــكـــون مــحـــكـــومــا عـــلـــيه في اجلـــنـــايـــات واجلــنح
qـادة 5 من هـذا الــقـانـون الـعـضـويIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIا

qولم يرد اعتباره

- أال يكون محكـوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد
النظام العام واإلخالل به.

اIـــــاداIـــــادّة ة 91 :  : يـــــتم الــــــتـــــصـــــريـح بـــــالـــــتـــــرشـــــيـحq حـــــسب
qـادة 84 من هـذا الــقـانـون الـعـضـويIالـشـروط احملـددة في ا
عن طريق إيداع قائـمة اIترشحـW لدى الوالية من طرف
اIـترشح الذي يـتصدر القـائمةq أو إذا تـعذر عليه ذلك من

طرف اIترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. 

تـعد قائمـة اIترشحـW في استمارة تـسلمها اإلدارة
و�ـــلــــؤهـــا ويــــوقـــعـــهــــا كل مــــتـــرشح وفــــقـــا لــــهـــذا الــــقـــانـــون

العضوي. 

تـلـحق الوثـائق بـالـتصـريح طـبقـا لـلشـروط اIـذكورة
في اIادتW 90 و191 من هذا القانون العضوي. 

يــــســــلـم لــــلــــمــــصــــرح بــــالـــــتــــرشح وصـل يــــبــــW تــــاريخ
وتوقيت اإليداع. 

بـالـنسـبـة لـلدوائـر االنـتـخـابيـة في اخلـارجq اIـذكورة
في اIـــــادة 84 من هـــــذا الــــقـــــانــــون الـــــعــــضـــــويq يـــــتم إيــــداع
الـــــتـــــرشـــــيــــحـــــات وفـق نـــــفس األشـــــكـــــال لــــدى اIـــــمـــــثـــــلـــــيــــة
الــدبـلــومـاســيــة أو الـقــنـصــلـيــة اIــعـيــنـة لــهــذا الـغــرض لـكل

دائرة انتخابية. 

92 :  : تــــقـــدم كل قـــائـــمـــة مــــتـــرشـــحـــW إمـــا حتت اIــاداIــادّة ة 
Wوإمـا كـقـائـمــة مـتـرشـحـ qرعـايـة حــزب سـيـاسي أو أكـثــر

أحرار. 

qاألحرار WـتـرشـحـIعنـدمـا تـقـدم القـائـمـة اخلـاصـة با
يــجب أن يـدعــمـهــا عـلى األقـل أربـعــمـائـة (400) تـوقـيع من
ناخبـي الدائرة االنتـخابية اIـعنيـةq فيما يـخص كل مقعد

مطلوب شغله.

تـوقع االســتــمــارات خـطــيــا مع وضع الــبـصــمــة ويـتم
التـصـديق علـيـها لـدى ضابـط عمـومي. ويجـب أن تتـضمن
أسمـاء اIـوقـعـW وألقـابـهـم وعـنـاويـنهم وأرقــام بـطـاقـاتهم
الـتعريـفيــة الوطـنيـة أو أي وثيقــة رسمـية أخـــرى تثبت

هويتهم وكـذا رقم التسجيل في القائمة االنتخابية.

ال يــســمح ألي نــاخب أن يــوقع ويــبـصـم في أكــثـر من
قــائــمــة. وفي حــالـة مــخــالــفــة ذلك يــعــتـبــر الــتــوقــيع الغــيـا
ويــعــرض صــاحــبه لــلــعــقــوبــات اIــنــصــوص عــلـيــهــا فـي هـذا

القانون العضوي.  

تـقـدم االســتـمـارات اIـســتـوفـاة الــشـروط الـقــانـونـيـة
إلى رئـيس الـلـجــنـة االنـتـخــابـيـة في الـدائـرة االنــتـخـابـيـة
اIنصوص عليها في اIادة 151 من هذا القانون العضوي.

يـقـوم رئـيس الـلـجـنـة اIـذكـورة في الـفـقـرة الـسـابـقـة
yـراقـبـة الـتـوقـيـعـات والتـأكـد من صـحـتـهـا ويـعـد مـحـضرا

بذلك.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIاداIادّة ة 93 :  : ينـتـهي أجل إيداع قـوائم اIتـرشحـW قبل
خمسة وأربعW (45) يوما كاملة من تاريخ االقتراع. 
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Wــــادّة ة 94 :  : ال �ـــكـن تـــعـــديـل أي قـــائـــمـــة مــــتـــرشـــحـــIــــاداIا
مـودعـةq أو ســحـبـهـا إال في حـالــة الـوفـاة وحـسب الـشـروط

اآلتية : 
- إذا تــوفي مـــتــرشح مـن مــتــرشـــحي الـــقــائــمـــة قــبل
انـقــضـاء أجل إيـداع الـتــرشحq يـسـتــخـلف من احلـزب الـذي
يـنتمي إليه أو حـسب ترتيب اIـترشحW في الـقائمة إذا

qاألحرار WترشحIكان من ا
- إذا تــوفـي مــتـــرشح من مــتـــرشــحـي الــقـــائــمـــة بــعــد

انقضاء أجل إيداع الترشحq ال �كن استخالفه. 
بــغض الــنــظــر عن أحــكــام اIـادة 93 من هـذا الــقــانـون
الـعـضـويq تــبـقى قـائـمـة اIـتــرشـحـW الـبـاقـW صـاحلـة دون
إجـراء أي تــعـديـل عـلى الــتـرتــيب الــعـام لــلـمــتـرشــحـW في
القـائـمة. ويـرتب اIـترشـحـون الذين يـوجـدون في الرتـبة
األدنى في الـــرتــــبـــة الـــتي تـــعـــلـــوهـــا مـــبــــاشـــرةy qن فـــيـــهم

اIترشحون اIستخلفون. 
وفيـمـا يـتـعـلق بـالـقـوائم احلـرةq تـبـقى الـوثائـق التي

أعدت إليداع القائمة األصلية صاحلة. 

اIـاداIـادّة ة 95 :  : ال �ــكن أيــا كـان أن يــتـرشح في أكــثـر من
قــــائــــمــــةq أو فـي أكــــثــــر من دائــــرة انــــتـــــخــــابــــيــــة في نــــفس

االقتراع. 

qـــعــنــيـــة بــقــوة الـــقــانــونIفـــضـال عن رفض الـــقــوائم ا
يتعرض كل من يخالف هذه األحكام للعقوبات اIنصوص

عليها في اIادة 215 من هذا القانون العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 96 :  : يـــــجـب أن يــــكـــــون رفـض أي  مــــتـــــرشح أو
قائمة مترشحW بقرار معلل تعليال قانونيا.

يجب أن يبلغ هذا القرار حتت طائلة البطالن خالل
عـشرة (10) أيـام كـاملـة ابـتـداء من تاريخ إيـداع الـتـصريح

بالترشح. 

يـــكــــون قـــرار الـــرفـض قـــابال لـــلــــطـــعن أمــــام احملـــكـــمـــة
اإلداريـة اخملـتـصة إقـلـيـمـيـا خالل ثالثة (3) أيـام ابـتداء من

تاريخ تبليغ الرفض.
تــفــصـل احملــكــمــة في الــطــعن بــحــكم خالل خــمــســة (5)

أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يـــبـــلغ احلــــكم اIـــتـــخـــذq تـــلـــقـــائـــيـــا وفـــور صـــدوره إلى

األطراف اIعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. 
يــــكـــون هـــذا احلـــكم غـــيـــر قـــابـل ألي شـــكل من أشـــكـــال

الطعن.

اIـاداIـادّة ة 97 :  : في حـالـة رفـض تـرشـيـحـات بـصـدد قـائـمة
مــــاq فــــإنـه �ــــكن تـــــقــــد¬ تــــرشـــــيــــحــــات جــــديـــــدة في أجل ال

يتجاوز الشهر السابق لتاريخ االقتراع.

اIـــــاداIـــــادّة 98 : : يــــــضـــــبـط اجملــــــلـس الـــــدســــــتــــــوري نــــــتــــــائج
االنـتخـابات الـتـشريـعـية ويـعلـنـها في أجل أقـصـاه اثنـتان
وســــبــــعــــون (72) ســــاعــــة مـن تـــاريـخ اســــتالم نــــتــــائـج جلـــان
الـــدوائـــر االنـــتــخـــابـــيـــة والـــلــجـــان االنـــتـــخـــابــيـــة الـــوالئـــيــة
واIـــقــــيـــمـــW فـي اخلـــارج ويـــبــــلـــغـــهــــا إلى الـــوزيــــر اIـــكـــلف
بـالــداخـلــيــة وعـنــد االقـتــضـاء إلى رئــيس اجملــلس الـشــعـبي

الوطني. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
اسـتــخالف أعـضــاء اجملـالس الــشـعــبـيــة الـبــلـديـةاسـتــخالف أعـضــاء اجملـالس الــشـعــبـيــة الـبــلـديـة والــوالئـيـةوالــوالئـيـة

واجمللس الشعبي الوطنيواجمللس الشعبي الوطني
القسم األولالقسم األول

استخالف أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئيةاستخالف أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

99 :  : دون اإلخالل بــــــاألحــــــكــــــام الــــــدســــــتــــــوريـــــة اIـــــاداIـــــادّة ة 
والـتـشـريـعـيـة الـسـاريـة اIـفـعـولq يـسـتـخلـف عـضو اجملـلس
الشعبي البلدي والوالئي بسبب االستقالةq أو الوفاةq أو
اإلقـصاءq أو بسـبب حدوث مانع قـانوني لهq  وفقـا ألحكام

القانون اIتعلق بالبلدية أو بالواليةq حسب احلالة. 

اIاداIادّة ة 100 :  : إذا تعW تـعويض مجلس شعبي بلدي أو
والئي مستقـيلq أو ¨ حلهq أو تقرر جتديده الكاملq طبقا
لألحكام التشريعية اIعمول بهاq يستدعى الناخبون قبل

 تسعW (90) يوما من تاريخ االنتخابات. 

غير أنه ال �كـن أن جتري هذه االنتخابات في فترة
زمنيـة تقل عن اثني عشر (12) شهرا مـن تاريخ التجديد
الــعـــاديq وخالل هـــذه الـــفـــتــرةq تـــطـــبق األحـــكـــام اIـــتــعـــلـــقــة

بالبلدية أو الواليةq حسب احلالة. 

اIـاداIـادّة ة 101 :  : في حــالـة الـفــصل بـإلــغـاء أو بـعــدم صـحـة
عمليات الـتصويتq يعاد االنتخاب موضوع الطعن ضمن
نـفس األشكال اIنـصوص عليـها في هذا القـانون العضوي
في ظـــرف خـــمــســـة وأربـــعــW (45) يـــومـــا عـــلـى األكـــثـــر من
تـاريخ تـبـلــيغ قـرار الـفـصل من احملــكـمـة اإلداريـة اخملـتـصـة

إقليميا. 

القسم الثانيالقسم الثاني
استخالف عضو في اجمللس الشعبي الوطنياستخالف عضو في اجمللس الشعبي الوطني

اIـــــاداIـــــادّة ة 102 :  : دون اإلخـالل بـــــاألحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــوريـــــة
والـتـشـريــعـيـة الـسـاريـة اIــفـعـولq يـسـتـخــلف الـنـائب بـعـد
شـغــور مـقــعـده بـســبب الـــوفـاة أو االســتــقـــالـةq أو حــدوث
مـانع قـانـوني لـه أو اإلقـصــاءq أو بـسبــب قبــوله وظـيــفة
qعــضــــو في احلــكــومــة أو عــضــويــة في اجملــلس الــدســتــوري
بـاIـترشح اIـرتب مـبـاشرة بـعـد اIتـرشح األخـير اIـنـتخب
في القائمةq الذي يخلفه خالل الفترة النيابية اIتبقية. 
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اIـاداIـادّة ة 103 :  : يـصـرح مـكتـب اجملـلس الـشعـبـي الوطـني
بــشـغــور مــقـعــد الــنـائب ويــبــلغ هــذا الـتــصــريح بـالــشــغـور
فـــورا وفــــقـــا لألشــــكـــال والـــشــــروط احملـــددة في اإلجـــراءات

اIنصوص عليها في هذا اIيدان. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
WنتخبIتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة اIاألحكام اWنتخبIتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة اIاألحكام ا

اIاداIادّة ة 104 :  : ينتخب أعـضاء مجلس األمة اIـنتخبون
Iدة ست (6) سنـواتq ويـجدد نـصف أعضـاء مجـلس األمة

اIنتخبW كل ثالث (3) سنوات. 

اIاداIادّة ة 105 :  : ينتخب أعـضاء مجلس األمة اIـنتخبون
باألغـلبيـة حسـب ¯وذج االقـتراع اIتـعدد األسـماء في دور
qمن طـرف هـيــئـة انـتــخـابـيـة qواحـد عـلى مــسـتـوى الـواليــة

مكونة من مجموع : 
 qأعضاء اجمللس الشعبي الوالئي -

- أعضاء اجملالس الشعبية البلدية للوالية. 

يــكـــون الــتــصــويت إجـــبــاريــا مــا عــدا فـي حــالــة مــانع
قاهر. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIـاداIـادّة ة 106 :  : تـســتـدعى الــهـيــئـة االنــتـخــابـيــة yـرسـوم
رئاسي قبل ثالثW (30) يوماq من تاريخ االقتراع.

اIـاداIـادّة ة 107 :  : �ـكن كل عـضـو في مـجـلس شـعـبي بـلـدي
أو والئـيq تـتــوفــر فــيه الــشــروط الــقــانــونــيــةq أن يـتــرشح

لعضوية مجلس األمة.

غـيـر أنهq ال �ـكن عــضـو في مـجـلـس شـعـبي بـلـدي أو
والئي محل قرار توقيف بـسبب اIتابعة الـقضائية وفقا
لــلــتــشــريع اIــعـــمــول بهq الــتــرشح لــلـــعــضــويــة في مــجــلس

األمة.

اIاداIادّة ة 108 :  : ال يـترشح لـلعضـوية في مـجلس األمة إال
من بلغ خمسا وثالثW (35) سنة كاملة يوم االقتراع. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 109 :  :  يــــتـم الـــــتـــــصـــــريح بـــــالـــــتـــــرشـح بـــــإيــــداع
اIتـرشح على مـستـوى الواليـة نسـختW (2) من اسـتمارة
الــتـصــريح تـســلــمـهــا له اإلدارة ويـجـب أن �ألهـا اIــتـرشح

ويوقع عليها. 

qحتت رعـايـة حـزب سـياسي Wبالـنـسـبـة لـلـمتـرشـحـ
يـــرفق تـــصــريـــحــهـم بــالـــتــرشـح بــشـــهــادة تـــزكـــيــة يـــوقــعـــهــا

اIسؤول األول عن احلزب.  

اIـاداIـادّة ة 110 :  :  يــسـجـل الـتــصـريـح بـالــتـرشـح في سـجل
خاص يفتح لهذا الغرضq يدون فيه: 

- االسم والـلقبq وعـنـد االقتـضاءq الـكـنيـة والعـنوان
 qترشحIوصفة ا

 qتاريخ اإليداع وساعته -
 qلفIالحظات حول تشكيل اIا -

يــسـلم لــلـمــصــرح وصل إيـداع يــبـW تــاريخ وتــوقـيت
اإليداع. 

اIـاداIـادّة ة 111 :  : يــجب أن يـودع الـتــصـريح بــالـتـرشح في
أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ االقتراع. 

اIـاداIـادّة ة 112 :  : ال �ــكن تــغـيــيــر الـتــرشح أو ســحـبه بــعـد
إيداعهq إال في حالة الوفاة.

اIــاداIــادّة ة 113 :  : تـــفــصل الـــلــجــنــة االنـــتــخــابــيـــة الــوالئــيــة
اIـشـكـلـة بـنـفس الـشـروط اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادة 151

من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات.

و�كـنهـا أن ترفض بقـرار معـلل أي ترشح لم تـتوفر
فيه الشروط اIنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

يـجب أن يـبـلغ قـرار الـرفض إلى اIـتـرشح في مـهـلة
يـومـW (2) كـــامـــلـــW ابـــتــداء مـن تـــاريخ إيـــداع الـــتــصـــريح

بالترشح.

يـــكـــون قـــرار الــرفـض قـــابال لـــلــطـــعـن وفق الـــشــروط
احملددة في اIادة 96 من هذا القانون العضوي.

اIاداIادّة ة 114 :  : يجري االقتراع yقر الوالية. 

�ـــكن الــــواليq بـــعــــد تـــرخـــيـص من الـــوزيــــر اIـــكـــلف
بـــالـــداخــــلـــيـــةq أن يـــصــــدر قـــرارا بـــتـــقـــد¬ ســــاعـــة افـــتـــتـــاح

االقتراع أو تأخيرها.

يــنــشــر الـقــرار الــذي يــتــخــذه الـوالـي من أجل تــقـد¬
ساعـة افـتتـاح االقتـراع ويـعلق yـقر الـواليـة وyقـر اجمللس
الــشـــعـــبي الـــوالئي وyـــقـــار اجملـــالس الـــشـــعـــبــيـــة الـــبـــلـــديــة
لــلــواليـــةq وذلك قــبـل خــمــســة (5) أيــام مـن تــاريخ افـــتــتــاح

االقتراع. 

اIــاداIــادّة ة 115 :  : يـــتــشــكل مـــكــتب الـــتــصــويـت من رئــيس
ونــائب رئــيس ومــســاعــدين اثــنــqW كــلــهم قــضــاة يــعــيـنــهم

وزير العدل. 

يزود مـكتب الـتصويـت بأمـانة يتـوالها كـاتب ضبط
يعينه وزير العدل. 
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WــكــونــIا Wــادّة ة 116 :  : يــتم إعــداد قـــائــمــة الـــنــاخــبـــIــاداIا
لـــهـــيـــئـــة الـــنـــاخــــبـــW من طـــرف الـــوالي حــــسب الـــتـــرتـــيب
األبـجـدي في شـكل قـائـمـة الــتـوقـيع الـتي تـتـضـمن أسـمـاء

الناخبW وألقابهم واجمللس الذي ينتمون إليه. 

تـوضع قـائـمـة الـتـوقــيعq اIـعـدة قـبل  أربـعـة (4) أيـام
WــتــرشــحــIحتت تــصــرف ا qمـن تــاريخ افــتــتــاح االقــتــراع

والهيئة االنتخابية. 

تودع  نـسخة من قـائمة الـتوقيع اIـصادق علـيها من
قبل الواليq في مكتب التصويت طوال مدة االقتراع. 

117 :  :  تـــوضع حتت تــــصـــرف كل نـــاخب أوراق اIــاداIــادّة ة 
الــتــصــويت الــتـي يــحــدد نــصــهـا و�ــيــزاتــهــا الــتــقــنــيــة عن

طريق التنظيم. 

اIـاداIـادّة ة 118 :  : �ـكن الــنـاخب بــطـلب مــنه �ـارســة حـقه
االنتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 119 :  : يـجــري الـتــصـويت ضــمن نـفـس األشـكـال
اIـنصـوص عـليـهـا في اIواد 31 و33 و40 و42 و43 و44 و45

و46 و161 و162 من هذا القانون العضوي. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIــــاداIــــادّة ة 120 :  : يـــــحق لــــكـل مــــتــــرشـحq أو Iــــمــــثـــــله الــــذي
يــــخــــتــــاره من بــــW الــــنــــاخـــبــــqW احلــــضــــور في عــــمــــلــــيـــات

التصويت. 
غــيـــر أنـه ال �ــكـن في أي حـــال من األحـــوالq حـــضــور
أكـثـر من خـمـسة (5) �ـثلـW في مـكتب الـتـصويت في آن

واحد. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

اIــاداIــادّة ة y :  : 121ـــجــرد اخـــتــتـــام االقـــتــراع يـــوقع جـــمــيع
أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع. 

122 :  : يــتم فــوراq بــعــد اخــتــتــام االقــتــراعq فـرز اIـاداIـادّة ة 
األصوات. 

يــنــظـم الـفــرز وفــقــا ألحــكــام اIــواد من 48 إلى 52 من
هذا القانون العضوي. 

اIاداIادّة ة 123 :  : تدون نتـائج الفرز في مـحضر من ثالث
(3) نسخ مكتوب بحبر ال �حى. 

يـــصـــرح رئــيـس اIـــكـــتب عـــلـــنـــا بــالـــنـــتـــائج ويـــتـــولى
تـعـلــيـقـهــا داخل مـكـتب الــتـصـويت yــجـرد حتـريــر مـحـضـر

الفرز. 

تـــســـلم نـــســــخـــة من مـــحــــضـــر الـــفـــرز مــــصـــادقـــا عـــلى
qؤهل قـانونـا لكل مـترشحIـمـثل اIمـطابـقتـها لألصل إلى ا

مقابل وصل باالستالم.

اIــــاداIــــادّة ة 124 :  : فـي حـــالــــة وقـــوع احــــتــــجـــاجq يــــدون هـــذا
األخير فـي احملضر اIـذكور في اIادة 163 من هذا الـقانون

العضوي.

اIــاداIــادّة ة 125 :  : تـــرسـل نـــســـخـــة من احملـــضـــرq فـــوراq إلى
اجمللس الدستوري الـذي يعلن  النتـائج النهائية في خالل

اثنتW وسبعW (72) ساعة. 

اIـاداIـادّة ة 126 :  :  يـعـلن مـنـتـخـبـا فـائـزاq اIـتـرشح احلـاصل
علـى أكثـر عـدد من األصـواتq وفـقـا لـعـدد اIـقـاعـد اIـطـلوب

شغلها. 

فـي حــالـــة تـــســاوي األصـــوات احملــصـل عــلـــيـــهــاq يـــفــوز
اIترشح األكبر سنا. 

اIــــاداIــــادّة ة 127 :  : يــــحق لـــــكـل مـــــتــــرشـح أن يـــــحــــتج عـــــلى
نـــتــــائـج االقــــتــــراع بـــتــــــقـــد¬ طــــــعن لــــدى كــــتــــابــــة ضــــبط
اIـــجــلس الـــدســتـــوري في األربع والــعــشــرين (24) ســاعــة

التي تلي إعالن النتائج. 

اIاداIادّة ة 128 :  : يبت اجمللس الـدستوري في الـطعون في
أجل ثالثة (3) أيام كاملة. 

وإذا اعـتـبــر أن الـطـعن مــؤسس �ـكــنه yـوجب قـرار
مـعـللq إمـا أن يـلـغي االنـتـخـاب احملتـج عـلـيه وإمـا أن يـعدل
محضر النتائج احملرر وأن يعلن نهائيا  الفائز الشرعي.

 فـي حــــــالـــــة إلــــــغــــــاء االنــــــتــــــخــــــاب من طــــــرف اجملــــــلس
الدسـتوريq يـنظم انـتخـاب آخر في أجل ثـمانـية (8) أيام
ابـــتــداء مـن تــاريخ تـــبــلـــيغ قـــرار اجملــلـس الــدســـتــوري إلى

الوزير اIكلف بالداخلية. 

اIاداIادّة ة 129 :  : في حالة شغـور مقعد عـضو منتخب في
مـجلس األمة بسـبب الوفاةq أو التـعيW في وظيـفة عضو
باحلـكومةq أو عـضو بـاجمللس الدسـتوريq أو االستـقالةq أو
اإلقـصاءq أو أي مـانع قـانـوني آخـرq يتـم إجراء انـتـخـابات

جزئية الستخالفه. 

اIـاداIـادّة ة 130 :  : تـنتـهي عـهـدة الـعضـو اجلـديـد في مـجلس
األمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو اIستخلف. 
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اIــاداIــادّة ة 131 :  : يـــعـــلن عن حـــالــة شـــغـــور مــقـــعـــد الــعـــضــو
اIـنتـخب في مـجـلس األمـة من قبل مـكـتب اجملـلس. ويـبلغ
الــتــصــريح بــالــشـــغــور فــورا وحــسب األشــكــال والــشــروط
الــتي حتـددهـا اإلجــراءات اIـنـصـوص عــلـيـهـا فـي الـتـشـريع

اIعمول به.   

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اIتعـلقة بانتخاب رئيس اجلمهوريةاألحكام اIتعـلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية واالستشارةواالستشارة

االنتخابية عن طريق االستفتاءاالنتخابية عن طريق االستفتاء
الفصل األولالفصل األول

األحكام اخلاصة اIتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهوريةاألحكام اخلاصة اIتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية

اIـاداIـادّة ة 132 :  : جتـري االنــتـخـابـات الـرئـاسـيـة في ظـرف
الــثـالثـW (30) يــــومــــا الــــســــابــــقــــة النــــقــــضــــاء مــــدة رئــــاســــة

اجلمهورية. 

اIـــــــــاداIـــــــــادّة ة 133 :  : دون االخـالل بـــــــــأحـــــــــكـــــــــام اIـــــــــادة 88 مـن
الــدســتــورq تــســتــدعـى هــيــئــة الــنــاخــبــy Wــوجب مــرســوم
رئاسي في ظـرف تسعW (90) يومـا قبل تاريخ االقتراع.

غـــيــر أنه يــخـــفض هــذا األجـل إلى ثالثــW (30) يـــومــا
في إطار تـطبيق أحـكام اIادة 88 من الدسـتور. كما يجب
إصــدار اIــرســـوم الــرئــاسي اIـــتــضــمن اســـتــدعــاء الـــهــيــئــة
االنـتــخـابــيـة في حــدود اخلـمــسـة عــشـر (15) يـومـا اIــوالـيـة
لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية. 

134 :  : يـــجــــري انـــتـــخــــاب رئـــيـس اجلـــمــــهـــوريـــة اIــاداIــادّة ة 
بـاالقــتـراع عـلـى اسم واحـد في دورين بــاألغـلــبـيــة اIـطــلـقـة

لألصوات اIعبر عنها. 

اIـاداIـادّة ة 135 :  : إذا لم يــحــرز أي مـتــرشح عــلى األغــلـبــيـة
اIـطلقة لـألصوات اIعبـر عنهـا في الدور األولq ينظم دور

ثان. 
WـتـرشـحـIال يـشـارك في هـذا الــدور الـثـاني سـوى ا
االثنW الـلذين أحرزا أكبـر عدد من األصوات خالل الدور

األول. 

اIــــاداIــــادّة ة 136 :  : يــــتـم الــــتــــصـــــريح بــــالـــــتــــرشـح لــــرئــــاســــة
اجلـمـهـورية بـإيـداع طلـب تسـجـيل لـدى اجمللس الـدسـتوري

مقابل وصل. 

يـتضـمن طـلب التـرشح اسم اIـعني ولـقـبه وتوقـيعه
ومهنته وعنوانه. 

يرفق الطلب yلف يحتوي على ما يأتي : 
 qعنيI1 - نسخة كاملة من شهادة ميالد ا

 q2 - شهادة اجلنسية اجلزائرية األصلية للمعني

3 - تــصـريح بـالــشـرف بـعـدم إحــراز اIـعـني جــنـسـيـة
 qأخرى غير اجلنسية اجلزائرية

4 - مــــــســـــتــــــخـــــرج رقم 3 مـن صـــــحـــــيــــــفـــــة الــــــســـــوابق
 qالقضائية للمعني

 q5 - صورة شمسية حديثة للمعني
 qعنيI6 - شهادة اجلنسية اجلزائرية لزوج ا

7 - شـهـادة طـبـيـة لـلـمـعـني مـسـلـمـة من طـرف أطـبـاء
 qWمحلف

 q8 - بطاقة الناخب للمعني
9 - شـهـادة تـثـبت تأديـة اخلـدمـة الـوطـنـيـة أو اإلعـفاء

 qمنها
10 - الـتوقيـعات اIنـصوص علـيها في اIادة 139 من

 qهذا القانون العضوي
11 -  تصريح اIـعني yـمتلـكاته الـعقاريـة واIنـقولة

 qداخل الوطن وخارجه
12 - شـهادة تـثـبت اIـشـاركة فـي ثورة أول نـوفـمـبر

 q1942 سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة
13 - شهادة تثـبت عدم تورط أبوي اIترشح اIولود

بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول
 q1954 نوفمبر سنة

14 - تعهد كتابي يوقعه اIترشح يتضمن ما يأتي :

 - عـــدم اســـتــــعـــمـــال اIـــكـــونـــات األســــاســـيـــة لـــلـــهـــويـــة
الــــوطـــــنـــــيـــــة فـي أبــــعـــــادهـــــا الـــــثـالثــــة  اإلسـالم والـــــعـــــروبــــة

 qواألمازيغية ألغراض حزبية
- احلـفـاظ عـلى الهـويـة الـوطنـيـة في أبـعادهـا الـثالثة
qاإلسالمية والعربية واألمازيغية والعمل على ترقيتها

- احــــــتـــــــرام مـــــــبــــــاد± أول نـــــــوفـــــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 1954
 qوجتسيدها

qــــعــــمــــول بــــهـــاIا Wاحــــتــــرام الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــ -
 qوااللتزام بها

- نـــبــــذ الـــعـــنف كـــوســـيـــلـــة لــــلـــتـــعـــبـــيـــر و/أو الـــعـــمل
الـسـياسي والـوصـول و/أو الـبقـاء في الـسلـطـةq والتـنـديد

 qبه
- احــتـــرام احلــريــات الــفـــرديــة واجلــمــاعـــيــة واحــتــرام

 qحقوق اإلنسان
- رفـض اIـــــــمــــــارســـــــات اإلقـــــــطـــــــاعــــــيـــــــة واجلـــــــهـــــــويــــــة

 qواحملسوبية
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 qتوطيد الوحدة الوطنية -

 qاحلفاظ على السيادة الوطنية -

- الــتـمــسك بــالـد�ــقـراطــيـة فـي إطـار احــتـرام الــقـيم
 qالوطنية

 qتبني التعددية السياسية -

- احــتــرام مــبـــدأ الــتــداول عــلـى الــســلـــطــة عن طــريق
 qاالختيار احلر للشعب اجلزائري

 qاحلفاظ على سالمة التراب الوطني -

- احترام مباد± اجلمهورية. 

يــجب أن يـعــكس بـرنــامج اIــتـرشح اIــنـصـوص عــلـيه
في اIــادة 191 من هــذا الــقــانـــون الــعــضــوي مــضــمــون هــذا

التعهد الكتابي. 

137 :  : يـــقـــدم الـــتـــصـــريح بـــالـــتـــرشح فـي ظــرف اIــاداIــادّة ة 
اخلـمـسـة واألربـعW (45) يـومـا على األكـثـر اIـوالـيـة لـنـشر
اIرسوم الرئاسي اIتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية. 

يـــتم تــخـــفــيض هـــذا األجل إلى ثــمـــانــيــة (8) أيــام في
إطار تطبـيق أحكام الفـقرة األخيرة من اIادة 133 من هذا

القانون العضوي.

اIـاداIـادّة ة 138 :  : يـفــصـل اجملـــلس الــدســتــوري فـي صـــحـة
الـتــرشيـحـات Iـنـصب رئـيـس اجلمـهـوريـة بـقـرار في أجل
أقصـاه عـشرة (10) أيـام كامـلة من تـاريخ إيـداع التـصريح

بالترشح.

يـبــلغ قـرار اجملــلس الـدســتـوري إلى اIــعـني تــلـقــائـيـا
وفور صدوره.

139 :  : فــضال عن الــشــروط احملـددة فـي اIـادة 73 اIـاداIـادّة ة 
من الـدسـتـورq وكــذا أحـكـام هـذا الـقـانــون الـعـضـويq يـجب

على اIترشح أن يقدم : 

- إمـــا قــائـــمـــة تـــتــضـــمن 600 تــوقـــيع فـــردي ألعـــضــاء
مـنـتـخـبـW في مـجالـس بلـديـة أو والئـيـة أو بـرIـانـيـة على

 qوموزعة عبر 25 والية على األقل qاألقل

- وإمــا قــائـــمــة تـــتــضــمن 60.000 تــوقــيـع فــردي عــلى
األقـل لـنــاخــبــW مـســجــلــW في الـقــائــمــةq ويـجـب أن جتـمع
عــبــر 25 واليــة عــلى األقل. ويــنــبــغي أال يــقل الــعــدد األدنى
من الـــتـــوقـــيـــعـــات اIـــطـــلـــوبـــة فـي كل واليـــة من الـــواليـــات

اIقصودة عن 1500 توقيع. 

وتـدون هـذه الـتـوقـيعـات في مـطـبـوع فـردي مـصادق
عــلـيـه لـدى ضــابط عــمــوميq وتــودع هــذه اIـطــبــوعــات لـدى
اجمللـس الدسـتوري في نـفس الوقت الـذي يودع فـيه ملف

الترشح موضوع اIادة 136 من هذا القانون العضوي. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

140 :  : ال يـــحق ألي نــــاخب مـــســـجـل في قـــائـــمـــة اIــاداIــادّة ة 
انتخابية أن �نح توقيعه إال Iترشح واحد فقط. 

يعتـبر كل تـوقيع �ـنحه الـناخب ألكـثر من مـترشح
الغـيـا ويـعـرض صاحب الـتـوقـيـعـات لـلعـقـوبـات اIـنـصوص

عليها في اIادة 225 من هذا القانون العضوي. 

�ـــــنع اســـــتـــــعـــــمــــال أمـــــاكـن الـــــعــــبـــــادة واIـــــؤســـــســــات
واإلدارات الــعـــمــومــيـــة ومــؤســســـات الــتــربـــيــة والــتـــعــلــيم
والـــتـــكــويـن مــهـــمـــا كـــان نــوعـــهـــا لـــغــرض جـــمع تـــوقـــيـــعــات

.Wالناخب

141 :  : ال يــقــبل وال يــعــتــد بــانــســحــاب اIــتــرشح اIـاداIـادّة ة 
بعد إيداع الترشيحات.

في حـــالــة وفــاة أو حــدوث مـــانع قــانـــونيq �ــنح أجل
آخر لتقـد¬ ترشيح جديدq وال �كن أن يتجاوز هذا األجل
الــشــهــر الـســابـق لــتــاريخ االقــتــراع أو اخلــمــســة عــشـر(15)

يوما في احلالة اIذكورة في اIادة 88 من الدستور. 

qوفي حـالة وفـاة متـرشح أو حـدوث مانع قـانوني له
بــعـــد نـــشــر قـــائـــمــة اIـــتـــرشــحـــW في اجلـــريـــدة الــرســـمـــيــة
لـلجمهورية اجلـزائرية الد�قـراطية الشعـبيةq يتم تأجيل

تاريخ االقتراع Iدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما. 

اIاداIادّة ة 142 :  : يصرح اجملـلس الدستوري بـنتائج الدور
األول ويــعـــW عــنـــد االقــتــضـــاء اIــتـــرشــحــW (2) اIـــدعــوين

للمشاركة في الدور الثاني. 

اIــاداIــادّة  143 :  : يـــحــدد تــاريخ الــدور الـــثــاني لالقــتــراع
بـالـيـوم اخلـامس عـشـر (15) بـعـد إعالن اجملـلس الـدسـتـوري
Wــدة الــقــصــوى بــIعــلى أال تــتــعـــدى ا qنــتــائـج الــدور األول

الدورين األول والثاني ثالثW (30) يوما. 

�ــكن تــخـفــيض هــذا األجل إلى ثــمــانــيـة (8) أيـام في
احلالة اIنصوص عليها في اIادة 88 من الدستور. 

في حالة انسـحاب أي من اIترشحـW االثنW للدور
الـثـانيq تـسـتـمـر الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة الى غـايـة نـهـايـتـهـا

دون االعتداد بانسحاب اIترشح. 
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في حـــــالــــــة وفـــــاة أو حـــــدوث مـــــانع قـــــانـــــونـي ألي من
اIـــــتــــرشـــــحـــــW االثــــنـــــW لــــلـــــدور الـــــثــــانـيq يــــعـــــلن اجملـــــلس
الـدستـوري ضـرورة الـقيـام من جـديـد yجـمـوع الـعمـلـيات
االنتخابيـةq وفي هذه احلالة �دد اجمللس الدستوري آجال
تـــنــظــيم االنــتــخــابـــات اجلــديــدة Iــدة أقــصــاهــا ســتــون (60)

يوما. 

اIــــــاداIــــــادّة ة 144 :  :  تــــــســــــجـل نــــــتـــــــائج انـــــــتــــــخــــــاب رئـــــــيس
اجلـمــهـوريـة بــكل مـكــتب تـصـويـت في مـحـضــر مـحـرر في

ثالث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة. 

اIــــاداIــــادّة ة 145 :  : يـــــعـــــلن اجملـــــلس الـــــدســــتـــــوري الـــــنــــتـــــائج
الـنـهـائيـة لالنـتـخـابات الـرئـاسـيـة في مـدة أقصـاهـا عـشرة
(10) أيــام اعـــتــبــارا مـن تــاريخ تـــســلــمه مـــحــاضــر الـــلــجــان
االنـتــخـابــيـة اIـنــصـوص عــلـيــهـا فـي اIـادتـW 151 و159 من

هذا القانون العضوي. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
االستشارة االنتخابية عن طريق االستفتاءاالستشارة االنتخابية عن طريق االستفتاء

اIــاداIــادّة ة 146 :  : يـــســتـــدعى الـــنــاخــبـــون yــوجـب مــرســوم
رئــــاسـي قــــبل خــــمــــســــة وأربــــعــــW (45) يـــــومـــــا من تـــــاريخ

االستفتاء. 

يــــرفـق الـــــنص اIـــــقـــــتـــــرح لالســـــتـــــفـــــتـــــاء بـــــاIـــــرســــوم
اIنصوص عليه في الفقرة السابقة. 

اIـاداIـادّة ة 147 :  : تـوضع حتـت تـصــرف كل نـاخب ورقــتـان
للتـصويت مطـبوعتـان على ورق بـلونW مـختلـفW حتمل

إحداهما كلمة "نعم" واألخرى كلمة "ال". 

يــصـــاغ الـــســؤال اIـــقـــرر طــرحـه عـــلى الـــنـــاخــبـيـن
كما يأتي : 

"هل أنتم موافقونq على ... اIطروح عليكم?". 

حتـــدد اIـــمـــيـــزات الـــتـــقـــنـــيـــة ألوراق الـــتـــصـــويت عن
طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 148 :  : تـخـضع عـمـلـيـات الـتـصـويت والـنـزاعات
لــلـشـروط احملــددة في اIـادتـW 157 و167 من هـذا الــقــانـون

العضوي. 

يـعلن اجملـلس الـدسـتـوري نتـائج االسـتـفـتاء في خالل
أجل أقــصــاه الـعــشـرة (10) أيــام ابـتــداء من تــاريخ اسـتالم
WادتIنـصوص علـيهـا في اIمـحاضر الـلجـان االنتخـابيـة ا

151 و159 من هذا القانون العضوي. 

الباب الرابعالباب الرابع
األحكام اخلاصة باللجان االنتخابيةاألحكام اخلاصة باللجان االنتخابية

الفصل األولالفصل األول
اللجنة االنتخابية البلديةاللجنة االنتخابية البلدية

القسم األولالقسم األول
تشكيل اللجنةتشكيل اللجنة

اIـاداIـادّة ة 149 :  : تتـألف الـلـجـنـة االنـتـخـابـيـة الـبـلديـة من
قـاض رئـيـساq ونـائب رئـيسq ومـساعـدين اثـنـqW يعـيـنهم
WـــتـــرشـــحـــIمـــاعــــدا ا qنـــاخـــبي الــــبـــلـــديـــة Wالـــوالي من بــــ
واIـنـتــمـW إلى أحـزابـهم وأولـيـائــهم وأصـهـارهم إلى غـايـة

الدرجة الرابعة. 

يـــعـــلق الـــقـــرار اIـــتـــضـــمن تـــعـــيـــW أعـــضـــاء الـــلـــجـــان
االنتخابية البلدية فورا yقر الوالية والبلديات اIعنية.

القسم الثانيالقسم الثاني
دور اللجنة االنتخابية البلديةدور اللجنة االنتخابية البلدية

اIــاداIــادّة ة 150 :  : تـــقـــوم الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديــة
اجملـــتــمــعــة yــقــر الـــبــلــديــةq وعــنــد االقـــتــضــاء yــقــر رســمي
مــعــلـوم بــإحــصــاء الــنــتــائج احملــصل عــلــيـهــا في كـل مـكــاتب
الـتصـويت عـلى مسـتوى الـبلـديـةq وتسـجيـلهـا في محـضر
WـؤهــلـIا WـمــثـلــIبــحـضــور ا qرســمي في ثالث (3)  نـسخ

 .WترشحIأو قوائم ا Wقانونا للمترشح

ال �ــــكـن بــــأي حــــال مـن األحــــوال تــــغــــيــــيـــــر الــــنــــتــــائج
اIسجلة في كل مكتب تصويت واIستندات اIلحقة بها.

يـــوقع احملـــضـــر الــبـــلــدي لـألصــوات الـــذي هـــو وثــيـــقــة
تــتـضـمن جـمـيع األصــوات من قـبل جـمـيع أعــضـاء الـلـجـنـة

االنتخابية البلدية.

تـــتـــوزع الــنـــسـخ األصـــلــيـــة الـــثالث (3) اIـــذكــورة في
الفقرة األولى أعاله كما يأتي :

- نسخة ترسل فـورا إلى رئيس اللجنة االنتخابية
الوالئـية اIـنـصوص عـلـيهـا في اIادة 151 من هذا الـقـانون

qالعضوي

- نـسخـة يعـلقـها رئـيس اللـجنـة االنتـخابـية الـبلـدية
yــقـــر الــبـــلــديـــة الــتي جـــرت بــهـــا عــمـــلــيـــة اإلحــصـــاء الــعــام

qلألصوات وحتفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية

- نــســـخــة تـــرسل إلى الـــوالي لــتـــحــفـظ في أرشــيف
الوالية.
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qوبــالــنـســبــة النــتــخــاب اجملــالس الــشــعــبــيــة الــبــلــديـة
تــتــولى الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة الــبــلــديــة اإلحــصــاء الــبــلــدي
qـــقـــاعــدIبـــتـــوزيع ا qوتــقـــوم عـــلى هـــذا األســـاس qلـألصـــوات
طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــواد 66 و67 و68 و69 من هـــذا الــــقـــانـــون

العضوي.
تــســلم نــســخــة مــصــادقــا عـلـى مـطــابــقــتــهــا لألصل من
مـحـضـر الـلجـنـة االنـتخـابـيـة الـبلـديـة فـورا وyـقر الـلـجـنة
من قـبل رئـيـسـها إلـى اIـمثـل اIـؤهل قـانـونا لـكـل متـرشح
أو قائـمـة مـترشـحـW مـقابل وصل بـاالسـتالم. وتـدمغ هذه
الـنـسـخـة عـلى جـمـيع صـفــحـاتـهـا بـخـتم نـدي يـحـمل عـبـارة

"نسخة مصادق على مطابقتها لألصل". 
وتسـلم كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها لألصل
من احملــضــر اIــذكــور أعالهq إلـى رئــيس الــلــجــنــة الــبــلــديــة

Iراقبة االنتخابات.
حتــدد اIـواصـفــات الـتــقـنـيــة حملـضــر اإلحـصـاء الــبـلـدي

لألصوات عن طريق التنظيم. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة االنتخابية الوالئيةاللجنة االنتخابية الوالئية

القسم األولالقسم األول
تشكيل اللجنةتشكيل اللجنة

اIاداIادّة ة 151 :  : تتشـكل اللـجنـة االنتـخابـية الـوالئية من
qثالثــة (3) قـــضـــاة من بـــيــنـــهـم رئــيـس بـــرتــبـــة مـــســـتـــشــار

يعينهم وزير العدل. 

جتتمع اللجنة الوالئية yقر اجمللس القضائي. 

Wــادّة ة 152 :  : في حــالــة تــقـــســيم الــواليــة إلى دائــرتــIــاداIا
انــتـــخــابـــيـــتــW أو أكـــثــرq تـــنـــشــأ عـــلى مـــســتـــوى كل دائــرة
انــتــخـابــيــة جلــنـة انــتــخـابــيــة بـنــفس الــشـروط اIــنــصـوص

عليها في اIادة 151 أعاله.
صالحيات هـذه اللجنة هي تلك احملددة في اIادة 153

من هذا القانون العضوي. 

القسم الثانيالقسم الثاني
دور اللجنة االنتخابية الوالئيةدور اللجنة االنتخابية الوالئية

اIاداIادّة ة 153 :  : تعاين وتركـز وجتمع اللجنـة االنتخابية
الــوالئــيــة الــنــتــائج الــنــهـائــيــة الــتي ســجــلــتــهــا وأرســلــتــهـا

اللجان االنتخابية البلدية.

qوبــالــنـســبــة النــتـخــاب اجملــالس الــشـعــبــيـة الــوالئــيـة
تقوم بتـوزيع اIقاعدq طبـقا ألحكام اIواد 66 و67 و68 و69

من هذا القانون العضوي.

154 :  : تـعتـبـر أعمـال اللـجـنة وقـراراتهـا إدارية اIاداIادّة ة 
وهي قابلة للطعن أمام اجلهة القضائية اإلدارية اخملتصة.

اIـاداIـادّة ة 155 :  :  بـالــنـســبـة النـتــخـاب اجملــالس الــشـعــبـيـة
الـــبــلـــديــة والـــوالئــيـــةq يـــجب أن تـــنــتـــهي أشـــغــال الـــلــجـــنــة
االنــتــخــابــيـة الــوالئــيــة خالل ثــمــاني وأربــعـW (48) ســاعــة
عـلـى األكـثــرq ابــتـداء من ســاعــة اخـتــتــام االقـتــراع. وتــعـلن
هـــذه الــلــجـــنــة الـــنــتـــائج وفق اIــادة 165 من هــذا الـــقــانــون

العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 156 :  : بــــالـــنــــســــبـــة النــــتــــخـــاب أعــــضـــاء اجملــــلس
الـــشـــعـــبـي الـــوطـــنيq يـــجـب أن تـــنـــتـــهي أشـــغـــال الـــلـــجـــنـــة
Wاالنتخابية الـوالئية أو الدائرة االنتخابية خالل االثنت
والـســبــعـW (72) ســـاعــة اIــوالــيـــة الخــتــتــام االقـــتــراع عــلى
األكــثـر. وتــودع مــحــاضــرهـا فــورا في ظــرف مــخــتــوم لـدى

أمانة ضبط  اجمللس الدستوري.

qـادّة ة 157 :  : بـالــنـسـبـة النـتـخــاب رئـيس اجلـمـهـوريـةIـاداIا
تكلف اللجنة االنـتخابية الوالئية بـجمع نتائج البلديات
الـــتـــابــعـــة لـــلــواليـــةq والـــقــيـــام بـــاإلحـــصــاء الـــعـــام لألصــوات

ومعاينة النتائج النتخاب رئيس اجلمهورية.

Wيـــجب أن تـــنـــتــهـي أشـــغــال الـــلـــجـــنـــة خالل االثـــنـــتــ
والـســبــعـW (72) ســـاعــة اIــوالــيـــة الخــتــتــام االقـــتــراع عــلى
األكــثـر. وتــودع مــحــاضــرهـا فــورا في ظــرف مــخــتــوم لـدى

أمانة ضبط اجمللس الدستوري.

تــســلم نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا لألصل من
qقـر اللـجنةyمحـضر الـلجنـة االنتـخابـية الـوالئية فـورا و
إلـى اIـــمـــثـل اIـــؤهل قــــانـــونـــا لــــكل مـــتــــرشح مـــقــــابل وصل
بــاالســتالم. وتــدمغ هــذه الــنـســخــة عــلى جــمـيـع صـفــحــاتــهـا
بخـتم نـدي يـحمل عـبـارة "نسـخـة مـصادق عـلى مـطـابقـتـها

لألصل". 

وتسـلم كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها لألصل
من احملــضــر اIــذكــور أعالهq إلى رئــيس الــلــجــنــة الــوالئــيـة

Iراقبة االنتخابات.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللجنة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصليةاللجنة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية

158 :  : تــنــشــأ جلــان انــتــخــابــيــة دبــلــومــاســيـة أو اIـاداIـادّة ة 
qقـنـصـلـيـة يـحــدد عـددهـا وتـشـكـيـلـتـهــا عن طـريق الـتـنـظـيم
إلحـــصـــاء الـــنــتـــائـج احملـــصل عـــلـــيـــهــا فـي مـــجـــمــوع مـــكـــاتب
الــــتـــصـــويـت في الـــدوائــــر االنـــتـــخــــابـــيـــة الــــدبـــلـــومــــاســـيـــة

والقنصلية. 
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القسم الرابعالقسم الرابع
اللجنة االنتخابية للمقيمW في اخلارجاللجنة االنتخابية للمقيمW في اخلارج

اIـاداIـادّة ة 159 :  :  تــنـشــأ جلــنـة انــتــخـابــيـة لــلــمـقــيــمـW في
اخلـارج مكونة بـنفس الشروط اIـنصوص علـيها في اIادة
151 أعالهq قـصد جـمع النـتائج الـنهـائيـة اIسـجلـة من قبل

جميع جلان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يستعW أعـضاء هذه اللجنـة yوظفW اثنW (2) يتم
تـعيـينـهمـا بـقرار مـشتـرك بW الـوزير اIـكـلف بالـداخلـية

والوزير اIكلف بالشؤون اخلارجية.
جتــتـمع الــلـجـنــة االنـتــخـابـيــة لـلـمــقـيــمـW في اخلـارج

yجلس قضاء اجلزائر.
 يـــــجــــب أن تـــــنـــــــتـــــهي أشــــــــغـــــال الــــــلـــــجـــــــنــــــة خــالل
االثـنـتــW والـسبــعW (72) ساعــة اIــوالـيـة لالقـتـراع على
األكــثــر وتــدون في مـــحــاضــر من ثالث  (3) نــسـخ. و تـودع
مـــحــاضـــرهــا فـــورا في ظـــرف مــخـــتــوم لـــدى أمــانـــة  ضــبط

qاجمللس الدستوري
حتـــفظ نـــســـخـــة مـن مـــحـــضـــر جتـــمـــيع الـــنـــتـــائج لـــدى
اللـجـنة االنـتـخابـيـة الوالئـيـة أو جلنـة الـدائرة االنـتـخابـية
أو لـدى اللـجـنة االنـتـخابـيـة لـلمـقـيمـW في اخلـارجq حسب

qاحلالة
تـرسل نـسـخـة من نـفس احملـضـر إلـى الوزيـر اIـكـلف

بالداخلية. 
تــســلم نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا لألصل من
qفي اخلـارج فورا Wمـحضـر الـلـجـنـة االنتـخـابـيـة لـلمـقـيـمـ
وyقـر الـلـجـنـة إلى اIـمـثل اIـؤهل قـانـونـا لـكل مـترشح أو
قــائــمــة مــتــرشــحــW مــقــابل وصل بــاالســتالم. وتــدمـغ هـذه
الـنـسـخـة عـلى جـمـيع صـفــحـاتـهـا بـخـتم نـدي يـحـمل عـبـارة

"نسخة مصادق على مطابقتها لألصل". 
تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا لألصل من
احملضر اIذكور فـورا إلى رئيس اللجنة الـوطنية Iراقبة

االنتخابات. 

الباب اخلامسالباب اخلامس
األحكـام اIتـعلـقة yـراقبـة عمـليـات التـصويت واIـنازعاتاألحكـام اIتـعلـقة yـراقبـة عمـليـات التـصويت واIـنازعات

االنتخابيةاالنتخابية
الفصل األولالفصل األول

مــســؤولــيــة  األعــوان اIــكــلــفـــW بــالــعــمــلــيــات االنــتــخــابــيــةمــســؤولــيــة  األعــوان اIــكــلــفـــW بــالــعــمــلــيــات االنــتــخــابــيــة
وحيادهموحيادهم

اIــاداIــادّة ة 160 :  : جتــري االســتــشـــارات االنــتــخـــابــيــة حتت
مــســؤولـيــة اإلدارة الـتي يــلـتــزم أعــوانـهــا الـتــزامـا صــارمـا

.WترشحIباحلياد إزاء األحزاب السياسية وا

يــجب أن تـتم دراســة مــلـفــات الـتــرشح لالنــتـخــابـات
في ظـل االحتـرام الـصـارم ألحـكـام هذا الــقـانـون الــعـضوي
ال ســـيـــمـــا تـــلك اIـــتـــعـــلــقـــة بـــالـــوثـــائق اIـــكـــونـــة لـــلـــمـــلـــفــات
واIـطلـوبـة قانـونـا واحتـرام األحـكام اIـتـعلـقـة بحـاالت عدم

القابلية لالنتخاب. 

يـجـب عـلى كل عـون مـكـلف بـالــعـمـلـيـات االنـتـخـابـيـة
أن �ــــتـــــنع عـن كل ســـــلــــوك أو مـــــوقف أو عـــــمل مـن شــــأنه

اإلساءة إلى نزاهة االقتراع ومصداقيته. 

�ــنع اســتــعـمــال أمالك أو وســائل اإلدارة أو األمالك
الـعــمــومــيـة لــفــائـدة حــزب ســيــاسي أو مـتــرشح أو قــائــمـة

.Wمترشح

الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام اIتعلقة yراقبة العمليات االنتخابيةاألحكام اIتعلقة yراقبة العمليات االنتخابية

اIـــــاداIـــــادّة ة 161 :  : يــــــكـــــون أعــــــضـــــاء مــــــكـــــتـب الـــــتــــــصـــــويت
مــســؤولــW عـن جــمــيع الــعـــمــلــيــات اIــســنـــدة إلــيــهمq وفــقــا

ألحكام هذا القانون العضوي.

�ـكن اIــتـرشـحــy qWـبـادرة مـنــهمq حـضـور عــمـلـيـات
التصويت والفرز أو تعيW من �ثلهمq وذلك في حدود :

 qثل واحد في كل مركز تصويت� - 

- �ثل واحد في كل مكتب تصويت. 

ال �ــكن في أي حـــال من األحــوالq حــضـــور أكــثــر من
خمسة (5) �ثلW في مكتب التصويت في آن واحد.

162 :  : في حـــالــــة وجـــود أكــــثـــر من خــــمـــســـة (5) اIــاداIــادّة ة 
WــمــثــلـIا Wيــتم تــعــيــ qWأو قــوائم مــتــرشــحـ Wمــتــرشــحــ
بـالتوافق بW اIتـرشحW أو �ثـليهم اIؤهـلW قانوناq أو
إن تـــعـــذر ذلـك عن طـــريـق الـــقـــرعـــة فـي إطـــار اIـــشـــاورات

اخملصصة لهذا الغرض.

يــــــجــب أن يــــــضـــــــمـن هـــــــذا الــــــتــــــعـــــــيــــــW تـــــــمـــــــثـــــــيال
لــلــمــتـــرشـــحـــW أو قــــوائم اIــتـــرشــحــW يــشــمل مــجــمــوع
مكاتب التـصويتq وال �كن أن يتـرتب عليه بأي حال من
األحــوال تـعــيــW أكــثــر من خــمــسـة (5) �ــثـلــW في مــكـتب
تصـويت وأن ال يـكون Iـتـرشح أو قائـمـة متـرشـحW أكـثر

من �ثل واحد في مكتب التصويت. 

Wيـتم تـعـيـ qـتـنـقـلـةIـكـاتب الـتـصـويت اI وبـالـنـسـبـة
اIمثـلW منq ومن بـqW اIمثـلW اخلمـسة اIـؤهلW قـانونا
وفـــقــا لــهــذه اIـــادة حلــضــور عــمـــلــيــات الــتـــصــويت والــفــرز

.Wبصفة مالحظ
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اIــــاداIــــادّة ة 163 :  :  يــــحـق لـــكـل مــــتــــرشح أو �ــــثــــله اIــــؤهل
قـانـونـاq في نــطـاق دائـرته االنـتـخـابــيـةq أن يـراقب جـمـيع
عمـليـات الـتصـويتq وفـرز األوراقq وتعـداد األصوات في
جـــمـــيع الــقـــاعـــات الــتي جتـــري بـــهــا هـــذه الــعـــمــلـــيــاتq وأن
يـسـجل في احملـضــر كل اIالحـظـات أو اIـنــازعـات اIـتـعـلـقـة

بسير العمليات. 

اIـاداIـادّة ة 164 :  : يـودع كل مـتـرشح لـدى اIـصـالح اخملـتـصة
في الـوالية قـائمـة األشخـاص الذين يـؤهلـهمq طبـقا ألحـكام
اIــــواد 161 و162 و163 أعـالهq خالل الـــعــــشـــرين (20) يـــومـــا

الكاملة قبل تاريخ االقتراع. 

يــجب أن تـتـضـمن هــذه الـقـائـمـة كل عــنـاصـر الـهـويـة
بــــالـــنــــســـبــــة لـــلــــشـــخص اIــــؤهلq والــــتي �ـــكـن كل ســــلـــطـــة
مـخـتـصـة أن تـطـلـبـهـا وال سـيـمـا أعـضـاء مـكتـب الـتصـويت
ومـــســـؤول مــــركـــز الـــتــــصـــويت الــــذي وجـــهت لـه نـــسخ من

القوائم اIودعة. 

كـمـا �ـكن تـقـد¬ قائـمـة إضـافـيـة في أجل عـشرة (10)
أيـام قـبل يــوم االقـتـراع وبـنــفس الـشـروط لــلـتـعـويض في

حالة غياب اIراقبW في مكتب أو مراكز التصويت.

الفصل الثالثالفصل الثالث
األحكام اIتعلقة باIنازعات االنتخابيةاألحكام اIتعلقة باIنازعات االنتخابية

165 :  : بــــالـــنـــســـبــــة النـــتـــخـــاب أعــــضـــاء اجملـــالس اIــاداIــادّة ة 
الــــشــــعـــبــــيــــة الــــبــــلـــديــــة والــــوالئــــيـــةq لــــكـل نـــاخـب احلق في
االعــــتــــراض عــــلى صــــحــــة عــــمـــلــــيــــات الــــتــــصـــويـت بــــإيـــداع

احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به.

يـدون هـذا االحـتـجـاج في مـحـضـر مـكتـب الـتصـويت
الــذي عــبــر فــيـه الــنــاخب عن صــوته ويــرسل إلـى الــلــجــنـة

االنتخابية الوالئية.

تـبت الـلجـنـة االنتـخـابيـة الـوالئيـة في االحـتجـاجات
اIـقدمـة لهـا وتـصدر قـراراتهـا في أجل أقـصاه عـشرة (10)

أيام ابتداء من تاريخ استالمها االحتجاج.

�ـــكن أن تـــكــون قـــرارات الـــلــجـــنـــة مـــحل طـــعن أمــام
احملكمة اإلدارية اخملتصة إقليميا. 

اIاداIادّة ة 166 :  : لـكل مترشح لالنـتخابـات التشـريعية أو
حـــزب ســيـــاسي مــشـــارك في هــذه االنـــتــخـــابــاتq احلق في
االعتراض على صحـة عمليات التصويت بتقد¬ طلب في
شــكل عــريـــضــة عــاديـــة يــودعــهــا لـــدى كــتــابــة ضـــبط اجملــلس
الدسـتـوري خالل الـثـمـاني واألربـعW (48) سـاعـة اIـوالـية

إلعالن النتائج. 

يشعر اجملـلس الدستوري النـائب الذي اعترض على
انـتــخــابه لــيـقــدم مالحــظـات كــتــابـيــة خالل أجل أربــعـة (4)

أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. 

يــفــصل اجملــلس الــدســتـوري بــعــد انــقــضــاء هـذا األجل
فـي الــــطـــــعن خـالل ثالثــــة (3) أيــــام. وإذا تـــبــــW أن الــــطـــعن
يـستـند إلـى أساس فـإنه �كـنه أن يـصدر قـرارا معـلال إما
بـإلغـاء االنـتخـاب اIـتـنازع فـيه أو بـإعادة صـيـاغة مـحـضر

النتائج اIعد وإعالن اIترشح اIنتخب قانونا. 

يبلغ القـرار إلى الوزير اIكلف بالداخلية وكذا إلى
رئيس اجمللس الشعبي الوطني. 

اIــــاداIــــادّة ة 167 :  : يــــحـق لــــكـل مــــتــــرشح أو �ـــــثــــله اIــــؤهل
قـانـونـا في حـالة االنـتـخـابـات الـرئـاسـيةq وألي نـاخبq في
حـالـة االستـفـتاءq أن يـطـعن في صحـة عـملـيـات التـصويت
بــــــإدراج احـــــتــــــجـــــاجـه في احملــــــضـــــر اIــــــوجـــــود فـي مـــــكــــــتب

التصويت. 

يــخــطــر اجملــلس الــدســـتــوري فــورا بــواســطــة الــبــرق
بهذا االحتجاج. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الباب السادسالباب السادس

آليات اإلشراف واIراقبةآليات اإلشراف واIراقبة

الفصل األولالفصل األول

اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخاباتاللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات

اIــــاداIــــادّة ة 168 :  : حتـــــدث جلــــنـــــة وطــــنــــيـــــة لإلشـــــراف عــــلى
االنـتـخـابـات تــتـشـكل حـصــريـا من قـضـاة  يـعــيـنـهم رئـيس

اجلمهورية. ويتم وضعها yناسبة كل اقتراع. 

�ـكن الــلـجـنـة الــوطـنـيــة لإلشـراف عـلى االنــتـخـابـات
تـبادل اIـعلـومات اIـتعـلقـة بتـنظـيم  االنتـخابـات وسيـرها
مع الـلجنة الوطنـية Iراقبة االنـتخابات اIنـصوص عليها
فـي اIـــادة 171 أدنــــاهq و يــــجب عــــلــــيــــهــــا عــــدم الــــتــــدخل في

صالحيتها.

اIاداIادّة ة 169 :  : تمـارس اللـجنـة الوطـنية لـإلشراف على
االنـــتــــخـــابـــات فـي إطـــار احــــتـــرام الـــدســــتـــور والـــتــــشـــريع
اIـــعـــمـــول بهq مـــهـــمـــة االشـــراف عـــلى تـــنـــفـــيـــذ أحـــكـــام هـــذا
الـــقــانـــون الــعـــضــوي من تـــاريخ ايــداع الـــتــرشــيـــحــات إلى

نهاية العملية االنتخابية.
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اIاداIادّة ة 170 :  : تضـطلع الـلجنـة الوطـنيـة لإلشراف على
االنتخابات yا يأتي :

- الــنـظــر في كل جتــاوز �س مـصــداقـيــة  وشـفــافـيـة
qالعملية االنتخابية

qالنظر في كل خرق ألحكام هذا القانون العضوي -
- الــنـظـر في الــقـضـايـا الـتـي حتـيـلـهــا عـلـيـهــا الـلـجـنـة

الوطنية Iراقبة االنتخابات.

يـــحــدد تـــنــظـــيم  هـــذه الـــلــجـــنــة وســـيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخاباتاللجنة الوطنية Iراقبة االنتخابات

اIاداIادّة ة 171 :  : حتدث جلـنة وطـنية Iـراقبـة االنتـخابات.
ويـتـم وضـعـهـا yـنـاسـبـة كل اقـتـراعq وتـكـلف بـالـسـهـر عـلى
وضع حـيز التنفـيذ اجلهاز القـانوني والتنظـيمي اIعمول

به الذي يحكم االنتخابات.

172 :  : تـــتـــشـــكـل الـــلـــجـــنــــة الـــوطـــنـــيــــة Iـــراقـــبـــة اIــاداIــادّة ة 
االنتخابات �ا يلي :

Wأمانة دائمة تـتشكل من الكفاءات الوطنية وتع -
qعن طريق التنظيم

- �ـــــثـــــلـــــو األحــــــزاب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة اIــــــشـــــاركـــــة في
qاالنتخابات

- �ــثـلــو اIـتــرشـحــW األحـرار يــخـتــارون عن طـريق
القرعة من قبل اIترشحW اآلخرين.

يــتـم وضع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة Iــراقــبــة االنــتــخــابـات
yناسبة كل اقتراع. وهي تنتخب رئيسها.

اIــاداIــادّة ة 173 :  : تـــســتـــفــيـــد الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة Iــراقـــبــة
االنــتـخــابــات من الــتـســهــيالت الالزمــة الــتي تـمــكــنــهـا من
�ـارســة مـهـامـهـا كـامـلــة في مـجـال مـراقـبــة كل الـعـمـلـيـات
qسـجلـة في إطار اجلـهاز الـتنـظيـمي للـمسـار االنتـخابيIا
أثـــنـــاء كل مــرحـــلــة مـن مــراحـل حتــضـــيــر هـــذه الــعـــمــلـــيــات

وسيرها.

القسم األولالقسم األول
صالحيات اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخاباتصالحيات اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخابات

174 :  : تـــمـــارس الـــلــــجـــنـــة الـــوطـــنــــيـــة Iـــراقـــبـــة اIــاداIــادّة ة 
االنـتخابات في ظل احـترام الدسـتور والتشـريع اIعمول
به مـهـمــة مـراقـبـة الــعـمـلـيــات االنـتـخـابــيـة وحـيـاد األعـوان

اIكلفW بهذه العمليات.

اIــــاداIــــادّة ة 175 :  : تــــفـــوض الــــلــــجـــنــــة الــــوطـــنــــيــــة Iـــراقــــبـــة
االنــتــخـــابــات أعــضـــاء لــلــقـــيــام بــزيـــارات مــيــدانـــيــة قــصــد
معـايـنة تـطـابق العـمـليـات االنـتخـابيـة مع أحـكـام القـانون

للتأكد بصفة خاصة من :
1 - أن عـمـليـات مـراجـعـة الـقوائـم االنتـخـابـيـة جتري
طـبـقـا لألحـكـام القـانـونـيـةq ال سيـمـا فـيـمـا يتـعـلق بـاحـترام
فــتــرات اإللـصــاق واحلق في االحــتــجـاج والــطــعن وتـنــفــيـذ

qرفوعةIالقرارات القضائية في حالة قبول الطعون ا
2 - أن كل التـرتيـبات قـد اتـخذت من أجل الـتسـليم
في اآلجال احملددة لنسخـة من القائمة االنتخـابية البلدية
WــتـرشــحـIلـكـل �ـثل مـن �ـثــلي األحــزاب الـســيــاسـيــة وا

qقانونا WؤهلIا qفي االنتخابات WشاركIاألحرار ا
Wواإلضـــافـــيـــ W3 - أن قـــائـــمـــة األعـــضــــاء األســـاســـيـــ
Iــكـتب الـتــصـويت قــد عـلـقـت yـقـرات الــواليـة والـبــلـديـات

qكاتب التصويت يوم االقتراعy وكذا
4 - أن كل الـترتـيـبـات قـد اتـخـذت لتـسـلـيم الـقـائـمة
اIذكـورة أعالهI qـمـثلي األحـزاب الـسيـاسـية الـذين قـدموا
مـــتــرشـــحــا لالنـــتــخـــابــات وإلى اIـــتــرشـــحــW األحــرار وأن

qتكون الطعون احملتملة قد ¨ التكفل بها فعال
5 - أن أوراق الـــــــتــــــصـــــــويت قـــــــد وضــــــعـت yــــــكـــــــاتب
التصـويت طبقـا لنظـام الترتيب اIـتفق علـيه  بW �ثلي
قوائم اIـتـرشحـW وأن مـكاتب الـتـصويت مـزودة بـالعـتاد
والــوثــائق االنــتــخـابــيــة الــضــروريــةq ال ســيــمــا بــصـنــاديق

qشفافة وعوازل بعدد كاف
6 - أن مــلــفــات اIــتـرشــحــW لالنــتــخــابــات هي مــحل
معاجلة دقيقة طبقا لألحكام اIتعلقة  بالشروط القانونية

اIطلوبة.
7 - أن كل الـــــــهـــــــيــــــاكـل اIـــــــعــــــيـــــــنـــــــة من قـــــــبل اإلدارة
الحـــتــضـــان جتــمـــعــات احلــمـــلــة االنـــتــخـــابــيــة وكـــذا األمــاكن
اخملـــصــصـــة إلشــهـــار اIـــتــرشـــحــW قـــد ¨ تــوزيـــعــهـــاq طــبـــقــا
لــلـــقــرارات احملـــددة من قـــبل الـــلــجـــنــة الـــوطـــنــيـــة Iــراقـــبــة

qاالنتخابات
8 - أن كـل الــــتــــرتــــيـــــبــــات قــــد اتــــخــــذت مـن قــــبل كل
األطــراف اIــعــنــيـة (اإلدارة احملــلــيــة واألحــزاب الــســيــاســيـة
و�ـــثـــلـي اIـــتـــرشـــحـــW) لــــتـــمـــكـــW األحـــزاب الــــســـيـــاســـيـــة
واIــتـرشــحــW من تــعــيـW �ــثــلــيــهم عـلـى مـســتــوى مــراكـز

qومكاتب التصويت
W9 - أن كل الـــتــرتـــيـــبــات قـــد اتـــخــذت قـــصـــد تــمـــكــ
�ـثـلي اIتـرشـحـW من حضـور عـملـيـات تصـويت اIـكاتب
اIــتــنـــقــلــة إلى غــايـــة نــهــايــة الـــعــمــلــيــة وااللـــتــحــاق yــركــز
تـــصــــويت اإلحلــــاق واIــــســــاهــــمـــة فـي حـــراســــة الــــصــــنـــدوق
qوالوثائق االنتخابية إلى غاية االنتهاء من عملية الفرز
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10 - أن أعــضـاء الــلـجــان االنـتــخـابــيـة الــبـلــديـة قـد ¨

تــــعــــيـــيــــنـــهم طــــبـــقــــا ألحـــكــــام اIـــادة 149 من هـــذا الــــقـــانـــون
qالعضوي

11 - أن الــفــرز عــلــنـي و¨ إجــراؤه من قــبل فــارزين

 qطبقا للقانون Wمعين
12 - أن الــتـسـلـيـم لـكل �ـثل مــؤهل قـانـونـا لــنـسـخـة

مــطـــابــقــة لـألصل من مــحـــضــر الــفـــرز ومــحــضـــر اإلحــصــاء
الـبـلـدي لألصــوات وكـذا مـحـضـر جتـمـيع الـنـتـائج وأن هـذا
الــتـســلــيم يـتـم تـلــقـائــيــا yـجــرد حتـريــر  احملــاضـر اIــذكـورة

qوإمضائها
13 - أن الـــتــرتـــيــبـــات الالزمــة قـــد اتــخـــذت من قــبل

رؤسـاء مكـاتـب الـتصـويـت قصـد تـمـكـW  كل مـنـتـخب من
تسجيل احتجاجاته yحضر الفرز.

اIـاداIـادّة ة 176 :  : الــلـجــنـة الــوطـنــيـة Iــراقـبــة االنـتــخـابـات
مــؤهــلــة إلخــطــار الــهــيــئــات الــرســمــيــة اIــكــلــفــة بــتــســيــيــر
العمليات االنـتخابية بكل مالحظة أو تقصير أو نقص أو
جتـاوز يــتم مـعــايـنـتـه في تـنــظـيم الــعـمـلــيـات االنــتـخــابـيـة

وسيرها.
ويتـعW على الـهيئـات الرسمـية التي يـتم إخطارها
بـــذلـك أن تــــتـــصــــرف بــــســـرعــــة وفـي أقـــرب اآلجــــال قــــصـــد
qالحظ وتــعـلم الـلــجـنـة الــوطـنـيـة كــتـابـيـاIتـصـحــيح اخلـلل ا

بالتدابير واIساعي التي شرع فيها.

اIـاداIـادّة ة 177 :  : الــلـجــنـة الــوطـنــيـة Iــراقـبــة االنـتــخـابـات
مؤهلة في ظل احترام اآلجال القانونيةq لطلب واستالم :
1 - كل الــــــوثــــــائق واIــــــعـــــلــــــومــــــات من اIــــــؤســــــســـــات
الـرسـمـيـة اIـكـلـفـة بــتـسـيـيـر الـعـمـلـيـات االنـتـخـابـيـة قـصـد
إعـداد تـقـيـيـم عـام حـول الـعـمـلـيـات اIـذكـورة في اIـادة 175

أعاله. 
2 - كـل عــريـضــة يــرغـب أي حــزب سـيــاسـي مــشـارك
في االنـتــخـابـات وكل مـتـرشح أو كل نــاخب في تـسـلـيـمـهـا
له وأن تــقــوم في حـدود الــقــانــون بــكل مـســعى مــفــيــد لـدى

السلطات اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 178 :  : الــلـجــنـة الــوطـنــيـة Iــراقـبــة االنـتــخـابـات
مـؤهـلــة السـتالم نـسـخ الـطـعـون احملــتـمـلــة لـلـمــتـرشـحـW أو
األحزاب الـسـيـاسـيـة اIـشـاركـة في االنـتـخـابـاتq أثنـاء كل
الـفـتــرة الـتي تـســبق احلـمـلــة االنـتـخــابـيـة وخاللــهـا وأثـنـاء

سير عملية االقتراع.
qبـأي حــال من األحـوال qويـجب عــلـيــهـا  عــدم الـتــدخل
في صـالحــــــيـــــات الــــــلـــــجــــــنــــــة الـــــوطــــــنــــــيـــــة لـإلشـــــراف عــــــلى

االنتخابات اIنصوص عليها في اIادة 168 أعاله.

اIــاداIــادّة ة 179 :  : تـــســتـــفــيـــد الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة Iــراقـــبــة
االنــتــخـــابــاتq في إطــار �ـــارســة مــهـــامــهــا من اســـتــعــمــال
وسـائل اإلعالم الـعمـومـية الـتي يـتعـW عـليـهـا تقـد¬ الدعم
لها. ولهـذا الغرضq تخطر وسائل اإلعالم من  قبل رئيس

اللجنة .

اIاداIادّة ة 180 :  :  تتـداول اللـجنة الـوطنـية حـول التوزيع
Wـنــصف جملــال اســتـعــمــال وسـائل اإلعـالم الـعــمــومـيــة بـIا

اIترشحqW طبقا لهذا القانون العضوي.
وفـي هـذا اإلطـارq تسـهـر اللجـنة الوطـنـية Iـراقبة
االنــــتــــخـــــابــــات عـــــلى مـــــســــاهــــمـــــة األحــــزاب الـــــســــيـــــاســــيــــة
واIـتـرشـحـW في حـسن سـيـر احلـمـلـة االنـتـخـابـية وتـرسل
مالحـــظــــاتـــهـــا احملـــتــــمـــلـــة إلى كـل حـــزب ســـيــــاسي وإلى كل
مـتـرشح تـصــدر عـنه مـبـالـغــات أو جتـاوزات أو مـخـالـفـات
qــا في ذلكy وتــقــرر بـهــذه الــصـفــة كل إجــراء تـراه مــفــيـدا
وعــــنـــد االقـــتــــضـــاءq إخــــطـــار الـــهــــيـــئـــة اخملــــتـــصـــة  مــــدعـــمـــة

yداوالتها.

اIـــــاداIـــــادّة ة 181 :  : تـــــعـــــد الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة Iـــــراقـــــبــــة
االنــتــخــابـــات وتــنــشــر تــقـــاريــر مــرحــلــيـــة وتــقــريــرا عــامــا

تقييميا يتعلق بتنظيم االنتخابات وسيرها.
يــحــدد الـنــظــام الــداخــلي لــلــجــنــة الــوطــنــيــة Iــراقــبـة
االنتـخـابات كـيـفيـات إعـداد التـقـارير اIـرحـليـة والـتقـرير

العام واIصادقة عليها ونشرها.

القسم الثانيالقسم الثاني
تنظيم اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخاباتتنظيم اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخابات

اIــــاداIــــادّة ة 182 :  : تـــتــــوفـــر الــــلـــجــــنـــة الــــوطـــنــــيـــة Iــــراقـــبـــة
االنتخابات على األجهزة اآلتية  :

qوتنتخبه اجلمعية العامة qالرئيس -
qاجلمعية العامة -

qـــكـــتب ويـــتـــكـــون من خـــمـــســة (5) نـــواب رئــيسIا -
qتنتخبهم اجلمعية العامة

qالـفروع احملليـة على مسـتوى الواليات والـبلديات -
وتعW أعضاءها اللجنة الوطنية اIذكورة أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 183 :  : تـــتــــوفـــر الــــلـــجــــنـــة الــــوطـــنــــيـــة Iــــراقـــبـــة
االنـــتـــخــــابـــات عـــلى جلـــان والئـــيــــة وجلـــان بـــلـــديـــة Iـــراقـــبـــة
االنتـخابات عـلى مستـوى الواليات وكل الـبلديـاتq تكلف
yـــمــارســـة صالحـــيــات الـــهــيـــئـــة الــوطـــنــيـــة عـــبــر دوائـــرهــا

اإلقليمية.
يــحـدد تــنــظــيم الــلـجــان اIــذكــورة في الــفــقـرة األولى

أعالهy qوجب النظام الداخلي للجنة الوطنية.
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اIــــاداIــــادّة ة 184 :  : تــــتـــشــــكل الــــلــــجـــنــــة الـــوالئــــيــــة Iـــراقــــبـــة
االنـــتــــخـــابـــات من �ــــثل عن كـل حـــزب ســـيـــاسـي مـــعـــتـــمـــد
يـشارك في االنـتخـابات وقـدم قائـمة مـترشـحW بـالوالية
Wومـن  �ـــثل مــــؤهل قــــانـــونــــا عن كل قــــائـــمــــة مـــتــــرشـــحـــ

أحرار.

ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.

اIــــاداIــــادّة ة 185 :  : تــــتـــشــــكل الــــلــــجـــنــــة الــــبـــلــــديــــة Iـــراقــــبـــة
االنـــتــــخـــابـــات من �ــــثل عن كـل حـــزب ســـيـــاسـي مـــعـــتـــمـــد
يشـارك في االنتخابـات وقدم قائـمة مترشـحW بالـبلدية
Wـعنية ومن �ـثل مؤهل قانونـا عن كل قائمة مـترشحIا

أحرار.  

ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.

القسم الثالثالقسم الثالث
وسائل سير اللجنة الوطنيةوسائل سير اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخاباتIراقبة االنتخابات

اIـاداIـادّة  186 :  : يــكـون مــقـر الــلـجــنـة الــوطـنــيـة Iــراقـبـة
االنـتخـابـات باجلـزائر الـعاصـمة. وتـزود yـيزانـية تـسيـير

حتدد كيفيات تسييرها عن طريق التنظيم.

اIــاداIــادّة  187 :  : تــســتــفــيـــد الــلــجــنــة الــوطــنــيــة Iــراقــبــة
االنـتــخـابــات من الــدعم الـلــوجـيــسـتـي من قـبل الــسـلــطـات
العـمـومـيـة قصـد أداء مـهـامـهـا. وال يحـصل �ـثـلـو األحزاب

واIترشحون على تعويضات.

الباب السابعالباب السابع
احلملة االنتخابية واألحكام اIاليةاحلملة االنتخابية واألحكام اIالية

الفصل األولالفصل األول
احلملة االنتخابيةاحلملة االنتخابية

اIـاداIـادّة ة 188 :  : بــاسـتـثـنـاء احلـالـتـW اIــنـصـوص عـلـيـهـمـا
في اIـــادتـــW 88 و89 مـن الـــــــدســــــتـــــــورq تـــــــكــــــون احلـــــــمـــــــلــــــة
االنتـخـابيـة مـفتـوحـة قبل خـمـسة وعـشرين (25) يـوما من
يـــوم االقـــتـــراعq وتــــنـــتـــهي قـــبل ثالثـــة (3) أيـــام من تـــاريخ

االقتراع.

وإذا أجــــــــري دور ثـــــــان لـالقــــــــتــــــــراعq فـــــــإن احلــــــــمــــــــلـــــــة
االنــتـخــابــيـة الــتي يــقـوم بــهـا اIــتــرشـحــون لــلـدور الــثـاني
تـــفـــتح قــــبل اثـــني عـــشـــر (12) يـــومـــا من تـــاريـخ االقـــتــراع

وتنتهي قبل يومW (2) من تاريخ االقتراع.

اIـاداIـادّة ة 189 :  : ال �ــكن أيــا كــان مـهــمـا كـانـت الـوســيـلة
وبـــــأي شـــــكل كـــــانq أن يــــقـــــوم بــــاحلــــمــــلــــة خــــارج الــــفــــتـــرة
اIنصوص عليها في اIادة 188 من هذا القانون العضوي.

اIــاداIــادّة ة 190 :  : �ــنع اســـتــعــمــال الــلــغـــات األجــنــبــيــة في
احلملة االنتخابية. 

اIــــاداIــــادّة ة 191 :  : يــــجب أن يـــــصــــحـب كل إيــــداع تـــــرشــــيح
WــتـــرشــحــIعــلـى ا Wبـــالــبـــرنــامج االنـــتــخـــابي الــذي يـــتــعـــ

احترامه أثناء احلملة االنتخابية. 

يــــــكـــــون لـــــكـل مـــــتـــــرشـح لالنـــــتـــــخــــــابـــــات احملـــــلـــــيـــــة أو
qWالـتشريعية أو الـرئاسية قصـد تقد¬ برنامـجه للناخب
مــــجــــال عــــادل في وســــائـل اإلعالم الــــتــــلــــفــــزيــــة واإلذاعــــيــــة

الوطنية واحمللية. 

تــكــون مـــدة احلــصص اIـــمــنــوحـــة مــتــســـاويــة بــW كل
متـرشح وآخر لالنتخـابات الرئـاسيةq وتخـتلف بالـنسبة
إلى االنـتـخـابــات احملـلـيـة والـتــشـريـعـيـة تـبــعـا ألهـمـيـة عـدد
اIـتـرشـحـW الـذين يـرشــحـهم حـزب سـيـاسي أو مـجـمـوعـة

أحزاب سياسية. 

يــسـتـفـيــد اIـتـرشــحـون األحـرارq اIــتـكـتــلـون yـبـادرة
مـنــهمq نــفس الــتـرتــيــبـات الــواردة في هــذه اIــادة وحـسب

الشروط نفسها. 

تـسـتـفيـد األحــزاب الـسـيــاسـيـة الـتـي تـقـوم بـاحلـمـلة
االنتخابيـة في إطار االستشارات االستفتائية من مجال

عادل في وسائل اإلعالم العمومية.

حتــدد كـيـفــيـات وإجـراءات اســتـعـمــال وسـائل اإلعالم
العمومية وفقا للقانون والتنظيم اIعمول بهما. 

وحتـدد كــيـفــيـات اإلشـهــار األخـرى لــلـتــرشـيــحـات عن
طريق التنظيم. 

اIــــاداIــــادّة ة 192 :  : تــــنــــظم  الــــتـــــجــــمــــعــــات واالجــــتــــمــــاعــــات
االنتـخابـية طـبقا ألحـكام قـانون الـتجـمعـات والتـظاهرات

العمومية. 

اIاداIادّة ة 193 :  : �نع طـيـلة احلـملـة االنـتخـابيـة اسـتعـمال
أي طريقة إشهارية جتارية لغرض الدعاية االنتخابية. 

اIـاداIـادّة ة 194 :  : �ــنع نــشـر وبث ســبـر اآلراء واســتـطالع
نــــوايــــا الـــــنــــاخـــــبــــW في الـــــتــــصـــــويت وقـــــيــــاس شــــعـــــبــــيــــة
اIتـرشحـW قبل اثـنتـW وسبـعW (72) ساعـة وخمـسة (5)
أيــام بـــالــنـــســبـــة لــلـــجــالــيـــة اIــقـــيــمـــة بــاخلـــارجq من تــاريخ

االقتراع.

195 :  : تــــخـــصـص داخل الــــدوائـــر االنــــتـــخــــابـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
أمـاكن عــمـومــيـة إللــصــاق الـتــرشـيــحـات تــوزع مـســاحـتــهـا

بالتساوي. 
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�ـــــنـع اســـــتــــعـــــمـــــال أي شـــــكـل آخــــر لـإلشـــــهـــــار خــــارج
اIساحات اخملصصة لهذا الغرض.

يــســهــر الـــوالي عــلى تـــطــبــيق األحـــكــام اIــذكــورة في
الفقرة السابقة. 

اIـاداIـادّة ة 196 :  : �ـنع اســتـعـمــال اIـمــتـلـكــات أو الـوسـائل
الـتابـعة لـشخص مـعـنوي خـاص أو عمـومي أو مؤسـسة أو
هيـئـة عـمومـيـة إال إذا نـصت األحـكام الـتـشـريعـيـة صـراحة

على خالف ذلك. 

اIــــــاداIــــــادّة ة 197 :  : �ــــــنـع اســــــتـــــــعــــــمــــــال أمـــــــاكن الـــــــعــــــبــــــادة
واIـؤسـســات واإلدارات الـعــمـومـيــة ومـؤســسـات الـتــربـيـة
والــتـــعـــلــيـم والــتـــكـــوين مـــهــمـــا كـــان نــوعـــهـــا أو انــتـــمـــاؤهــا

ألغراض الدعاية االنتخابيةq بأي شكل من األشكال.

اIـاداIـادّة ة 198 :  : يـجب عـلى كل مـتـرشح أن �ـتـنع عن كل
ســلـوك أو مــوقف غـيــر قــانـوني أو عــمل غــيـر مــشـروع أو
مـهـW أو شــائن أو ال أخالقي وأن يـســهـر عـلى حــسن سـيـر

احلملة االنتخابية. 

اIــــاداIــــادّة ة 199 :  : يــــحــــظــــر االســــتــــعــــمــــال الــــسيء لــــرمــــوز
الدولة. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام ماليةأحكام مالية

اIاداIادّة ة 200 :  : تعفـى اإلجراءات والقـرارات والسجالت
اIــتــعــلــقــة بــاالنــتــخــابــات من رســوم الــدمــغــة والــتــســجــيل

واIصاريف القضائية. 

201 :  : تـــعــــفى من الــــتـــخـــلــــيص أثـــنــــاء الـــفـــتـــرة اIــاداIــادّة ة 
االنـــتـــخـــابــــيـــة بـــطـــاقــــات الـــنـــاخـــبـــW وأوراق الــــتـــصـــويت

واIناشير اIتعلقة باالنتخابات في هيئات الدولة.

اIاداIادّة ة 202 :  : تتحمل الـدولة النفقات اخلاصة yراجعة
الــقـــوائم االنــتـــخــابـــيـــة وبــطـــاقــات الـــنــاخـــبــW والـــنــفـــقــات
الــنـــاجــمـــة عن تـــنــظـــيم االنـــتــخـــابــات بـــاســتـــثــنـــاء احلــمـــلــة
االنــتــخــابــيــة اIــنــصــوص عــلى كــيــفــيــات  الــتــكــفل بــهــا في

اIادتW 206 و208 من هذا القانون العضوي. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 203 :  : يــــتـم تـــــمـــــويل احلـــــمـالت االنـــــتـــــخـــــابـــــيــــة
بواسطة موارد صادرة عن : 

 qمساهمة األحزاب السياسية -
- مــسـاعــدة مـحــتــمـلــة من الـدولــةq تــقـدم عــلى أسـاس

 qاإلنصاف
- مداخيل اIترشح. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اIـاداIـادّة ة 204 :  : يـحـظــر عـلى كل مــتـرشح ألي انـتــخـابـات
وطــنـــيــة أو مــحــلــيـــة أن يــتــلــقـى بــصــفــة مـــبــاشــرة أو غــيــر
مــبـاشــرة هـبــات نـقــديـة أو عــيــنـيــة أو أي مـســاهـمــة أخـرى
مـــهـــمـــا كــان شـــكـــلـــهــا مـن أي دولــة أجـــنـــبـــيــة أو أي شـــخص

طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. 

205 :  : ال �ــــكـن أن تـــتــــجــــاوز نـــفــــقــــات حــــمـــلـــة اIــاداIــادّة ة 
اIـتـــرشـح لالنـتـــخـابـات الـــرئـاسـيــة سـتــW مـلـيــون ديـنـار

(60.000.000 دج) في الدور األول. 

ويــــرفـع هــــذا اIــــبــــلـغ إلى ثــــمــــانـــــW مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(80.000.000 دج) في الدور الثاني. 

اIـاداIـادّة ة 206 :  : لـكل اIـتـرشـحـW لالنـتخـابـات الـرئـاسـية
احلق في حــدود الــنـفــقــات احلــقـيــقــيــة في تــعـويـض جـزافي

قدره عشرة في اIائة (10 %). 

عـنــدمـا يـحـرز اIـتـرشـحـون  لالنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة
عـلى نـسـبــة تـفـوق عـشـرة بـاIـائـة (10 %) وتــقل أو تـسـاوي
qـــعـــبـــر عـــنـــهـــاIـــائــة (20 %) مـن األصـــوات اIعـــشـــرين فـي ا
ويـرفع هــذا الـتـعــويض إلى عـشــرين في اIـائـة (20 %) من

النفقات احلقيقية وضمن احلد األقصى اIرخص به. 

وتـــرفع نـــســبــة الــتــعـــويـض إلى ثـالثـــW فـي اIـــائـة
(30 %) بـالـنــسـبـة لــلـمــتـرشح الــذي حتـصل عـلى أكـثـر من

عشرين في اIائة (20 %)  من األصوات اIعبر عنها. 

وال يـتـم الـتـعـويض إال بـعـد إعالن اجملـلس الـدسـتـوري
النتائج. 

اIاداIادّة ة 207 :  : ال تتجاوز نفقات احلملة االنتخابية لكل
قـائــمـة في االنــتـخـابــات الـتــشـريـعــيـة حــدا أقـصـاه مــلـيـون

دينار (1.000.000 دج) عن كل مترشح. 

اIــاداIــادّة ة 208 :  : �ـــكن قـــوائم اIــتـــرشــحـــW لالنــتـــخــابــات
الـتـشريـعـية الـتي أحـرزت عشـرين في اIـائة (20 %) عـلى
األقل من األصـوات اIـعـبــر عـنـهـاq أن حتـصل عـلى تـعـويض
بــنـسـبــة خـمـســة وعـشـريـن في اIـائـة (25 %) من الـنــفـقـات
احلـــقـــيـــقـــيــة وضـــمن احلـــد األقـــصى اIـــرخص بـه. �ــنـح هــذا
التعـويض إلى احلزب السيـاسي الذي أودع الترشح حتت

رعايته.

وال يــــتم تــــعـــويض الــــنـــفــــقـــات إال بــــعـــد إعـالن اجملـــلس
الدستوري النتائج. 
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اIاداIادّة ة 209 :  : ينبغي على كل مترشح النتخاب رئيس
اجلمهـورية أو قائـمة اIترشـحW لالنتخـابات التشـريعية
أن يقوم بـإعداد حـساب حـملة يـتضـمن مجـموع اإليرادات
اIـــتـــحـــصل عـــلـــيـــهـــا والـــنـــفـــقـــات احلــقـــيـــقـــيـــةq وذلك حـــسب

مصدرها وطبيعتها. 

يسلم هذا احلـساب اIقدم من قبل مـحاسب خبير أو
مـحـاسب مـعتـمـد إلى اجملـلس الـدسـتوري. ويـنـشـر حـساب
رئـــيس اجلـــمـــهــــوريـــة اIـــنـــتــــخب في اجلـــريــــدة الـــرســـمـــيـــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

تـرسل حـسـابــات اIـتـرشـحـW اIـنـتـخـبـW في اجملـلس
الشعبي الوطني إلى مكتب هذا اجمللس. 

وفـي حــالـــة رفض حـــســاب احلـــمـــلــة االنـــتــخـــابـــيــة من
طـرف اجملـلس الــدسـتــوريq ال �ـكن الــقـيـام بــالـتـعــويـضـات
اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادتW 206 و208 من هـذا الـقـانـون

العضوي. 

الباب الثامنالباب الثامن
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اIـاداIـادّة ة 210 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ثالث (3) ســــــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة مـن ألـــــفي (2.000 دج) إلى
عــشــرين ألف (20.000 دج) كـل من ســجل نــفــسه في أكــثــر
من قائـمة انتـخابيـة حتت أسماء أو صـفات مزيـفة أو قام
عــنــد الـتــســجـيـل بـإخــفــاء حـالــة من حــاالت فــقـدان األهــلــيـة

التي ينص عليها القانون.

اIاداIادّة ة 211 :  : كل تـزوير في تـسلـيم شهـادة تسـجيل أو
تـقــد�ـهــا أو في شـطب الــقـوائم االنــتـخــابـيـة يــعـاقب عــلـيه
بـــــاحلــــــبـس من ســــــتـــــة (6) أشــــــهـــــر إلـى ثالث (3) ســــــنـــــوات
وبـــــــغــــــرامــــــة مـن ســــــتــــــة آالف (6.000 دج) إلى ســـتـــW ألف

(60.000 دج). 

ويعاقب على احملاولة بنفس العقوبة. 

اIـاداIـادّة ة 212 :  : يـعـاقب بـالــعـقـوبـة اIـنـصــوص عـلـيـهـا في
اIادة 211 من هذا الـقانـون الـعضـويq كل شـخص يعـترض
سـبـيل عـمـلـيـات ضبـط القـوائم االنـتـخـابـيـة أو يـتـلف هذه
الـقـوائم أو بـطـاقـات الــنـاخـبـW أو يـخـفــيـهـا أو يـحـولـهـا أو

يزورها. 

وإذا ارتـكب مـوظف مخـالـفة عـنـد �ارسـة مـهامه أو
في إطار الـتسخـيرq فإن هـذه اخملالفـة تشكل ظـرفا مشددا

وتترتب عليها العقوبات اIنصوص عليها. 

اIـاداIـادّة ة 213 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ثالث (3) سـنوات وبـغـرامة من سـتة آالف (6.000 دج) إلى
سـتـW ألف (60.000 دج) كل من ســـجل أو حــاول تـــســجــيل
شـخص أو شـطب اسم شخص في قـائـمة انـتـخابـيـة بدون
وجه حـق وبــاســتـــعــمــال تـــصــريــحـــات مــزيــفـــة أو شــهــادات

مزورة. 

كـــمـــا �ـــكن احلـــكـم عـــلى مـــرتـــكب اجلـــر�ـــة  اIـــذكـــورة
Wـدة سـنـتـI ـدنـيـةIبـاحلـرمـان مـن �ـارسـة حـقـوقه ا qأعاله

(2) على األقل وخمس (5) سنوات على األكثر. 

اIـاداIـادّة ة 214 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ثالث (3) ســــــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة مـن ألـــــفي (2.000 دج) إلى
عــــــــــــشـــــــــــريـن ألـف (20.000 دج)q كـل مـن فـــــــــــقـــــــــــد حـــــــــــقـه فـي
الــــتـــصـــــويـت إمـــــا إثــــر صـــــدور حــــكــم عــــلــــيه وإمــــا بــــعــــد
إشــهـــار إفـالسـه ولـم يـــرد إلـــيـه اعـــتــبــارهq وصــوت عــمــدا
في الــــتــصـــويـت بــــنــاء عـــلى تـــســجـــيــلـه في الـــقــوائم بـــعــد

فقدان حقه. 

اIـاداIـادّة ة 215 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ثالث (3) ســــــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة مـن ألـــــفي (2.000 دج) إلى
عـــشـــرين ألف (20.000 دج)q كل من صــــوت إمـــا yـــقـــتـــضى
تـســجـيل مـحـصـل عـلـيه في احلــالـتـW األولـيــW اIـنـصـوص
عــلــيــهــمـا فـي اIـادة 210 من هــذا الــقــانــون الــعــضــويq وإمـا

بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل. 

ويعاقب بنفس العقوبة :

- كل مــــــواطن اغـــــتـــــنـم فـــــرصـــــة تـــــســـــجــــــيل مـــــتـــــعـــــدد
للتصويت أكثر من مرة. 

- كل مــــواطـن قــــام بـــتــــرشــــيـح نــــفـــسـه في أكــــثــــر من
قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد. 

216 :  :  يـعـاقب بالـسـجن من خمس (5) سـنوات اIاداIادّة ة 
إلى عـشر (10) سنـوات كل من كـان مكـلـفا في اقـتـراع إما
بتـلقي األوراق اIـتضـمـنة أصـوات النـاخبـW أو بحـسابـها
أو بــــفـــرزهـــا وقـــام بـــإنـــقـــاص أو زيــــادة في احملـــضـــر أو في
األوراق أو بـــتـــشـــويـــهـــهــا أو تـــعـــمـــد تالوة اسـم غــيـــر االسم

اIسجل. 
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اIـاداIـادّة ة 217 :  : يـعـاقب بـاحلـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ثالث (3) سـنـوات كل من دخل قـاعـة االقـتـراع وهـو يـحمل
سالحا بـينـا أو مخفـيا بـاستـثنـاء أعضاء الـقوة الـعمـومية

اIسخرين قانونا. 

اIـاداIـادّة ة 218 :  :  يــعـاقب كل مـن حـصل عــلى األصـوات أو
حـولـهــا أو حـمل نــاخـبـا أو عــدة نـاخـبــW عـلى االمــتـنـاع عن
التـصويت مستـعمال أخبـارا خاطئـة أو إشاعات افـترائية
أو مــنــاورات احــتــيـــالــيــة أخــرىq بــالــعــقــوبــات اIــنــصــوص

عليها في اIادتW 102 و103 من قانون العقوبات. 

اIـاداIـادّة ة 219 :  : يـعـاقب بـاحلـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
سـنـتW (2) وبـحــرمـانه من حق االنــتـخــاب والـتــرشح Iـدة
ســنــة (1) عــلى األقـل وخـمس (5) ســنـــوات عــلى األكــثــر كل
من عــــكــــر صــــفــــو أعــــمــــال مــــكــــتب تــــصــــويـت أو أخل بــــحق
الــتـصـويـت أو حـريـة الــتـصـويت أو مــنع مـتــرشـحـا أو من

�ثله قانونا حضور عملية التصويت. 

وإذا ارتـبط ارتكـاب األفـعـال اIـنصـوص عـلـيـها أعاله
بحمل سالحq يعـاقب مرتكبهـا باحلبس من ستة (6) أشهر

إلى ثالث (3) سنوات. 

وإذا ارتـــكب األفـــعـــال اIـــذكــورة فـي الــفـــقـــرتــW 1 و2
أعالهq إثـر خــطــة مـدبــرة في تــنـفــيـذهــاq يــعـاقب مــرتــكـبــهـا

بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات. 

اIـاداIـادّة ة 220 :  : يــعــاقب بــاحلــبس من ســنـة (1) إلى ثالث
(3) سنوات كل من امـتنع عن تـسلـيم القـائمة االنـتخـابية
الـبـلـديـة أو نـسـخــة من مـحـضـر فـرز األصـوات أو مـحـضـر
اإلحصـاء الـبلـدي أو الوالئي لألصـواتq إلى اIمـثل اIؤهل

.Wقانونا لكل مترشح أو قائمة مترشح

وعالوة على ذلكq يجوز لـلقاضي أن يحكم بـالعقوبة
الـتكميـلية اIنـصوص عليهـا في الفقرة 2 من اIادة 14 من

قانون العقوبات.

ويعاقـب بنـفس العـقوبة كـل مترشـح أو �ثل قـائمة
مترشحW  يرفض اسـترجاع القائمة االنتـخابية البلدية

في اآلجال احملددة أو يستعملها ألغراض مسيئة.

اIـاداIـادّة ة 221 :  : تـطـبق الــعـقـوبــات اIـنـصـوص عــلـيـهـا في
اIادتW 144 و148 من قـانون الـعقـوبات عـلى كل من أهان
عـضـو مـكـتـب الـتـصـويت أو عـدة أعـضــاء مـنه أو اسـتـعـمل
ضــدهم عــنــفــا أو تــســبب بــوســائل الــتــعــدي والــتــهــديــد في

تأخير عمليات االنتخاب أو حال دونها. 

اIـاداIـادّة ة 222 :  : يـعـاقب بـالـسـجن من خـمس (5) سـنـوات
إلـى عــشـر (10) ســنــوات كل مـن قــام بــاخــتــطــاف صــنــدوق
االقتراع احملتوي عـلى األصوات اIعبر عـنها والتي لم يتم

فرزها. 

وإذا وقع هــــذا االخـــتــــطــــاف من قــــبل مــــجــــمـــوعــــة من
األشخـاص وبعنـفq تكـون العقـوبة الـسجن مـن عشر (10)

سنوات إلى عشرين (20) سنة. 

اIـاداIـادّة ة 223 :  : يـعـاقب بـالـسـجن من خـمس (5) سـنـوات
إلى عـشر (10) سنوات كـل إخالل باالقتـراع صادر إما عن
أي عـــضــو من أعـــضــاء مـــكـــتب الــتـــصــويـت أو عن أي عــون

مسخر مكلف بحراسة األوراق التي يتم فرزها. 

اIـاداIـادّة ة 224 :  : تـطـبق الــعـقـوبــات اIـنـصـوص عــلـيـهـا في
اIــادة 25 من الـــقـــانــــون اIـــتـــعـــلق بـــالـــوقـــايـــة  من الـــفـــســـاد
ومـكافحتـهq على كل من قدم هبـاتq نقدا أو عـيناq أو وعد
بـــتـــقـــد�ـــهـــاq وكـــذلـك كل من وعـــد بــــوظـــائف عـــمـــومـــيـــة أو
خـاصـةq أو yزايـا أخـرى خـاصـةq قـصد الـتـأثـيـر عـلى ناخب
أو عـدة ناخـبـW عـنـد قـيـامـهم بـالـتـصـويتq وكل من حـصل
أو حــــاول احلـــــصــــول عـــــلى أصـــــواتــــهم ســـــواء مــــبـــــاشــــرة أو
بـواسـطـة الـغـيـرq وكل من حـمل أو حـاول أن يـحـمل نـاخـبـا
أو عـــدة نـــاخـــبـــW عـــلى االمـــتــــنـــاع عن الـــتـــصـــويت بـــنـــفس

الوسائل. 

وتـطــبق نــفس الـعــقـوبــات عــلى كل من قــبل أو طـلب
نفس الهبات أو الوعود.

qغيـر أنه يعـفى من هذه الـعـقوبـة كل من قبل هـبات
نقدا أو عيناq وأخطر السلطات اIعنية بالوقائع. 

اIـاداIـادّة ة 225 :  : يـعـاقب بـاحلـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ســـنــة (1) وبــغــرامـــة من أربــعـــW ألف ديــنــار (40.000 دج)
إلى مـــــائـــــتي ألـف ديـــــنــــار (200.000 دج) كـل من يـــــخـــــالف

أحكام اIادة  140 من هذا القانون العضوي.
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اIـاداIـادّة ة 226 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
سـنة (1) وبـغـرامـة من ألـفي ديـنار (2.000 دج) إلى أربـعة
آالف دينار (4.000 دج) كل من حمل نـاخبا أو أثـر عليه أو
حــاول الـتــأثــيـر عــلى تــصـويــته مــســتـعــمال الــتـهــديــد سـواء
بـتـخـويـفه بـفـقــدان مـنـصـبه أو بـتـعـريـضه هـو وعـائـلـته أو

أمالكه إلى الضرر. 

وإذا كـــــانت الـــــتـــــهــــديـــــدات اIــــذكـــــورة أعـاله مــــرفـــــقــــة
بــالــعــنف أو االعــتــداءq تــطــبق عــلى مــرتــكــبــهــا الــعــقــوبـات
اIــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اIــواد 264 و266 و442 من قـــانــون

العقوبات. 

اIـاداIـادّة ة 227 :  : يــعـاقـب بـغــرامــة من مــائــتي ألف ديــنـار
(200.000 دج) إلـى أربــــعــــمــــائــــة ألف ديــــنــــار (400.000 دج)
وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح Iدة ثالث (3)
سـنــوات عـلـى األقلq كل من يــخـالـف أحـكــام اIـادة 190 من

هذا القانون العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 228 :  : يــــعـــاقـب بـــاحلــــبس مـن ســـنــــتـــW (2) إلى
خــــمس (5) ســــنـــوات وبــــغــــرامـــة مـن أربـــعــــW ألف ديــــنـــار
(40.000 دج)  إلى مائـتي ألف ديـنار (200.000 دج) كل من
يـخـالف األحــكـام اIـنــصـوص عـلـيــهـا في اIـادتـW 196 و197

من هذا القانون العضوي. 

اIـاداIـادّة ة 229 :  : يـعاقـب باحلـبس من خـمـسة (5) أيـام إلى
سـتة (6) أشهـر وبـغـرامة من سـتـة آالف ديـنار (6.000 دج)
Wألـف ديــــنــــار (60.000 دج) أو بــــإحــــدى هــــاتــــ Wإلـى ســــتــــ
الــــعـــقــــوبـــتــqW كــل مـن يــخـــالـف األحــــكـــام اIــــذكــورة في

اIادة 198 من هذا القانون العضوي.

230 :  : يــــــــعــــــــاقـب بـــــــاحلـــــــــبـس مـن خـــــــــمـس (5) اIــــــاداIــــــادّة ة 
سـنــوات إلى عـشـر (10) سـنـواتq كل من يـخـالف األحـكام
اIنصوص عليها في اIادة 199 من هذا القانون العضوي.

اIـــــاداIـــــادّة ة 231 :  : يـــــعـــــــاقب بــــــاحلــــــبس مـن ســـــنـــــة (1) إلى
خــمـس (5) سـنـوات وبـغــرامـة من ألـفي ديـنـار (2.000 دج)
إلى عـــــشـــــرين ألـف ديـــــنــــار (20.000 دج) كـل من يـــــخـــــالف
األحكام اIذكورة في اIادة 204 من هذا القانون العضوي.

اIـاداIـادّة ة 232 :  : يـعــاقب بـغـرامــة من أربـعــW ألف ديـنـار
(40.000 دج) إلـى مـــــــــــائــــــــــــتـي ألـف ديـــــــــــنـــــــــــار (200.000 دج)

وبـحرمـانه من حق التـصويت وحق الـترشح Iدة ست (6)
ســنـوات عـلى األقلq كل من يـخــالف األحـكـام اIـذكـورة في

اIادة 209 من هذا القانون العضوي.

اIــاداIــادّة ة 233 :  : يــعـــاقـب بـــاحلـــبـس من عـــشــرة (10) أيــام
عــــلى األقل إلـى شـــهــــرين (2) عــــلى األكــــثــــر وبـــغــــرامــــة من
أربـعــW ألف ديــنـار (40.000 دج) إلى مــائـــتي ألف ديــنــار
(200.000 دج) أو بــإحــدى هـــاتــW الــعـــقــوبــتـــqW كل شــخص
يـرفض امتثال قرار تـسخيره لـتشكيل مـكتب التصويت

أو Iشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.

اIــــاداIــــادّة ة 234 :  : يـــــعــــــاقـب بـــــغـــــرامــــة من ألـــــفـي ديــــنــــار
(2.000 دج) إلـى عشــريـن ألـف دينار (20.000 دج) كل من

يخالف أحكام اIادة 12 من هذا القانون العضوي. 

اIاداIادّة ة 235 :  : ال �كن بأي حال من األحوال إذا ما صدر
حـكم بـاإلدانـة من اجلهـة الـقـضائـيـة اخملـتصـةq تـطـبيـقـا لـهذا
الـقـانـون الـعــضـويq إبـطـال عــمـلـيـة االقـتــراع الـذي أثـبـتت
الــــســــلــــطـــة اخملــــتــــصــــة صــــحـــتـه إال إذا تـــرتـب عــــلى الــــقـــرار
الــقـــضــائي أثـــر مــبــاشـــر عــلى نــتـــائج االنــتـــخــاب أو كــانت
العقوبـة صادرة تطبيقا ألحكام اIادة 224 من هذا القانون
الـعـضـوي وأحـكـام اIادة 25 من الـقـانـون اIـتـعـلق بـالـوقـاية

من الفساد ومكافحته. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 236 :  : إذا ارتـــــكـب مـــــتــــــرشـــــحــــــون اخملـــــالــــــفـــــات
اIــنــصــوص عــلــيــهــا في أحــكــام اIـواد 217 و218 و219 و220
و222 و226 مـن هـــذا الـــبـــابq فـــإن صــــفـــتـــهم تــــشـــكل ظـــرفـــا
مشددا وتترتب عليها العقوبات اIنصوص عليها في هذا

القانون العضوي. 

اIــــاداIــــادّة ة 237 :  : تــــلــــغى جــــمــــيـع األحـــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
القانـون العضويq ال سـيما األمر رقم 97-07 اIؤرخ في 6
مــارس سـنـة 1997 واIـتــضـمن الـقــانـون الـعـضــوي اIـتـعـلق

بنظام االنتخاباتq اIعدل واIتمم.

اIــــادة اIــــادة 238 : :  يــــنــــشــــر هــــذا الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اIــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة




